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 مقدمة
 

وعلــــى آلــــه وصــــحبه حممــــد ، علــــى نبينــــا  والصــــالة والســــالمرب العــــاملني ، احلمــــد هللا 
   ، أما بعد :أمجعني

 وأداءفإن من أعظم أسباب السعادة حتصيل العلــم النــافع املوصــل إىل معرفــة اهللا تعــاىل 
خدمـــة العلـــوم الشـــرعية  يف، وقـــد كـــان للســـلف الصـــاحل جهـــود متنوعـــة حقوقـــه وتعظـــيم شـــرعه

  وخاصة الشرعية .، العلومخمتلف  يف، ومن ذلك إنشاء املنظومات وتقريبها
تتبعــت منظومــات  حيــثبالعنايــة ــذا املوضــوع  البحــث ولقــد قمــت مــن خــالل هــذا 

  عنوان :بهذا العمل فجاء  اليت تيسر الوقوف عليهاأصول الفقه 
  . وصفيةدراسة نظرية ، منظومات أصول الفقه 

بــه  ويعلــو، صــف شــرف يرتفــع بــه اإلنســان ومن املعــروف عنــد أهــل العلــم أن احلفــظ و 
ولــذلك متيــزت العلــوم الشــرعية بكثــرة املنظومــات ، ويتميز به عــن األقــران ،  ،شأن طالب العلم

ببيان تعريف النظم وأسباب وجودها ، وآثارهــا ،  وهذه الدراسة تتناول منظومات أصول الفقه
وهلـــا ناظميهـــا واجلهـــود حبو   -قـــدر االســـتطاعة  –وكـــذلك التعريـــف مبنظومـــات أصـــول الفقـــه 

  :ا يأيتم ودف هذه الدراسة إىلشرًحا أو اختصارًا أو حتشية، 
خدمــة أصــول الفقــه مــن خــالل املنظومــات واجلهــود  يفإبــراز جهــود أهــل العلــم أوالً : 

  . حوهلا
 . )1(أصول الفقه علم تيسري االستفادة من هذه املنظومات للمشتغلني بدراسةثانياً : 
العلـــم املشـــتغلني بـــالتعليم بتعـــريفهم بـــاجلهود العلميـــة حـــول هـــذه  خدمـــة أهـــلثالثـــاً : 

 . املنظومات

                                                             

وخاصة يف هذا الوقت الذي انتشرت فيه الدورات العلمية يف العلوم الشرعية واليت تشرف عليها وزارة الشؤون   )1(
واليت تقتصر يف الغالب على نظمني أو ثالثة ، فلعل هذه  -وهللا احلمد -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 ال لتدريس بعض املنظومات األخرى .الدراسة تفتح ا
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 . املنظوماتإحدى تيسري علم أصول الفقه لغري املتخصصني باالطالع على رابعاً : 
  كما يلي :  يف متهيد وثالثة مباحث بعد املقدمةوقد انتظمت خطة البحث 

  :، وفيه مطلبان مها  التمهيد
  . حفظ العلوم الشرعية يفودوره  ،ملطلب األول : تعريف النظما

  . وأشهرها ،العلوم الشرعية يفمات املطلب الثاين :  أمهية املنظو 
  

  : املبحث األول
  أسباب وجود منظومات أصول الفقه، وآثارها ، وأنواعها .

  وفيه ثالثة مطالب هي :
  . أصول الفقه يفاملطلب األول : أسباب وجود املنظومات 

  . أصول الفقه يفثار املنظومات ملطلب الثاين :  آا
  . أصول الفقه يفاملطلب الثالث :  أنواع املنظومات 

  
  

  املبحث الثاين:
  . اهلجري القرن العاشر إىلمنظومات أصول الفقه 

  مطالب هي : وفيه سبعة
  املطلب األول : نظم ابن حزم يف أصول الظاهرية .

  . : النبذة األلفية للربماوي املطلب الثاين
  . البن عاصم ،الوصولمهيع :   املطلب الثالث
  . البن عاصم ،لالوصو  مرتقى:  املطلب الرابع

  . للسيوطي ،: الكوكب الساطع املطلب اخلامس
  . للعمريطي ،قاتاملطلب السادس :  تسهيل الطر 

  .سلم الوصول البن مطري احلكمي:   سابعملطلب الا
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  املبحث الثالث:

  . اهلجري منظومات أصول الفقه بعد القرن العاشر
  هي :أحد عشر مطلباً وفيه 

  واكيب .منظومة الك املطلب األول :
  املطلب الثاين : بغية اآلمل للصنعاين .

  درر األصول، البن بونة الشنقيطي .املطلب الثالث : 
  مراقي السعود، للعلوي .:   املطلب الرابع

  نظم الورقات للكنيت . املطلب اخلامس :
  نظم أصول اإلمام مالك البن أيب كف .املطلب السادس : 

  اين .املنار للكور  املطلب السابع : نظم 
  البدر الالمع لألمشوين .:  املطلب الثامن

  هداية الوصول، للعبادي .:  التاسعاملطلب 
    سلم الوصول للجزائري . : عاشراملطلب ال

  رشف الشمول، البن بدران .:  ادي عشراملطلب احل
  

  :املبحث الرابع
  . يف العصر احلاضرمنظومات أصول الفقه 

  مطالب هي : وفيه سبعة
  :  وسيلة احلصول، للحكمي . لاملطلب األو 

  : التحفة املرضية، لألثيويب . املطلب الثاين
  . نظم مفتاح الوصول البن اإلماماملطلب الثالث : 

  :  منظومة أصول الفقه، البن عثيمني . املطلب الرابع
  :  نظم األصول من علم األصول البن مود اجلنكي . املطلب اخلامس
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  نظم األصول، حلاكم املطريي .:  الوصول إىل  املطلب السادس
  : القالئد اجللية للفضفري . املطلب السابع

  
  . سواء املخطوطة أو املفقودةات أصول الفقه غري املطبوعة حيوي منظوم : ملحق  

املـــنهج االســـتقرائي ، كمـــا اســـتفدت مـــن املـــنهج التحليلـــي يف  فقـــد كـــان وأمـــا منهجـــي
رت كــد منظومــات أصــول الفقــه وآثارهــا مث ذ أسباب وجــو  قد قمت باستقراءبعض املواضع ، ول

بــالتعريف ــا مــن خــالل ثالثــة  مث تتبعــت املنظومــات املطبوعــة وقمــتأنواعها مع التمثيل هلــا ، 
  :هي جوانب

 . التعريف بالنظمأوالً : 
وخاصــة يف املنظومــات لــى مباحــث أصــول الفقــه بــذكر عــدد أبياتــه وتقســيمها عوذلك 

, مـــع اإلشـــارة إىل ميـــزات  را عـــن الـــنظمتصـــو ذلـــك عطـــي لي , , مـــع ذكـــر منـــاذج منهـــاالقصـــرية 
 وأصــل الــنظم إن كــان نظمــا ملــنت آخــر، أو أنشــأه صــاحبه ابتــداًء، املنظومــة ، واملآخــذ عليهــا ،
  وحنو ذلك .مع ذكر طبعات النظم ، 

  . التعريف بالناظمثانيــاً :
، ومشـــاخيه ، بـــذكر نســـبه ، وأهــم مؤلفاتـــه حيــث أقـــوم بالرتمجــة للنـــاظم ترمجـــة خمتصــرة 

  وتالميذه ، وتاريخ وفاته حسب اإلمكان .
  . اجلهود العلمية حول النظمثالثاً : التعريف ب

منهــا وغــري  أو حاشية عليها مبينا املطبوع للنظم،ا وقفت عليه من شرح م حيث أذكر
  .، مع بيان أفضل الشروح حسب اإلمكان املطبوع 

التعريــــف بكــــل منظومــــة اضــــر مفــــردا ع املنظومــــات إىل وقتنــــا احليــــمج قمــــت بتتبــــعوقــــد 
آخــر  يفملحــق  يففجعلتهــا  اً مفقــودأو   اً خمطوطــغــري املطبــوع وأمــا  ،بوعــة مبطلــب مســتقلمط

  الدراسة .
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أن  -عــز وجــل -أقدمــه خدمــة لعلــم أصــول الفقــه مبــتهال إىل اهللا  جهدي اوختاما هذ
والقـــراء  يســـعدينن أ -عـــز وجـــل  –وأن جيعلـــه خالصـــا لوجهـــه الكــرمي , ســـائالً اهللا ينفــع بـــه , 

  .، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني خبشيته وينور قلوبنا بطاعته 
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  التمهيد
  
  
  
  
  
  
  
  

  : وفيه مطلبان مها
  

  المطلب األول : 

  . حفظ العلوم الشرعية فيتعريف النظم ودوره 
  

  :  المطلب الثاني

  . شهرهاالعلوم الشرعية وأ فيأهمية المنظومات   
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  المطلب األول : 

  . حفظ العلوم الشرعية فيتعريف النظم ودوره 
  

  . : تعريف النظم أوالً 
  : اللغة في 

النـــون والظـــاء  " :يف ذلـــك بـــن فـــارس ااجلمـــع والتـــأليف , يقـــول  اللغـــة مبعـــىن يفالـــنظم 
 , وــذا)2(" ونظمــت اخلــرز نظمــا ونظمــت الشــعر وغــريه ،شــيءواملــيم أصــل يــدل علــى تــأليف 

كــنظم   أو معنويــاً  ،كــنظم اخلــرز  ،حســياً هــو مجعــه ســواء كــان  الشــيءفــنظم ، )3(قــال أهــل اللغــة
  . والكالم الشعر

  
  : االصطالح في

العام هو مجع املــادة العلميــة وصــياغتها علــى أحــد حبــور الشــعر ,  االصطالح يفالنظم 
 بأنــــه : لفقهــــياف أحــــد املعاصـــرين الــــنظم وقــــد عــــر  ,  )4(وأكثـــر املنظومــــات علــــى حبــــر الرجـــز

 )، صــياغة عليــه تكــرار كلمــة ( الحــظ, ويُ )5("صياغة األحكام الشرعية صياغة موزونة مقفاة "
بأنــه : صــياغة قواعــد أصــول الفقــه علــى أحــد  األصــويلعلــى ذلــك ميكــن تعريــف الــنظم  وبنــاءً 

  حبور الشعر .
  

                                                             

 . 443/  5معجم مقاييس اللغة   )2(

 . 434/  5ينظر : الصحاح    )3(

الرجز يف اللغة يرجع إىل االضطراب ، وهلذا مسي حبر الرجز ؛ ألنه مقطوع مضطرب ، ومفتاح حبر الرجز كما يقول   )4(
  ستفعلن مستفعلن مستفعلاحللي :           يف أحبر األرجاز حبر يسهل       م

، واملنظومات النحوية  321، والتطور والتجديد يف الشعر األموي ص  2/489يُنظر : معجم مقـاييس اللغة 
 . 6وشروحها ص 

هو د. عبدايد صالحني يف حبثه : ظاهرة نظم املتون الفقهية ، حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات  )5(
 . 304ص ) 58اإلسالمية بالكويت ع( 
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  حفظ العلوم الشرعية فيثانيا : دور النظم 
رخيهم وتراثهم وعادام عن طريق الشعر وذلك لسهولة من تا كبرياً   اً حفظ العرب جزء

الــبالد ،  يف، فلمــا جــاء اإلســالم وانتشــر ، ولــذلك مســي الشــعر بــديوان العــربحفظــه وروايتــه 
لكــل علــم أصــوله وقواعــده الــيت  ة ، وتتابعــت اجلهــود لنشــرها ، وصــاروظهــرت العلــوم الشــرعي

صــياغة منظومــات تســهم  يفالشــعر البد من حفظها فطــن مصــنفو العلــوم إىل إمكــان توظيــف 
كــن حافظهــا مــن االســتيعاب وســرعة االستحضــار كمــا متُ   ،وتيســري حفظهــا ،تســهيل العلــوم يف

ــــهــــو مــــا ُعــــو عنــــد احلاجــــة،   نظــــراً  الــــذي انتشــــر يف العصــــر العباســــي؛ )6(الشعر التعليمــــيـرف بـ
ـــادة اإلقبـــال علـــى العلـــم ممـــا جعـــل املتعل ،واتســـاع املعـــارف ،الزدهـــار العلـــوم مـــني يشـــعرون وزي

  . )7(تسهل عليهم حفظ املعلوماتل ؛حباجتهم إىل املنظومات
حيــث  م البخاري علــى أمهيــة ذلــكقد نبه اإلماال خيفى أمهية احلفظ لطالب العلم ، و و 

 8(باب حفظ العلممن صحيحه : كتاب العلم   ب يفبو( .  
  بذلك فقال يف منظومته يف الفرائض : وقد صرح الرحيب

  )9(فاحفظ فكل حافظ إمام      تماموالثلثان ومها ال
ــــارة  ــــة املنظومــــة ختتلــــف عــــن املنثــــورة، ذلــــك أن الــــنظم يتســــم بتنــــوع العب واملــــادة العلمي

ملا تستلزمه األوزان الشعرية من حاجــة إىل التقــدمي  ، نظراً ، وبروز التلميح بدل التصريحوإجيازها
  . والتأخري واحلذف وحنو ذلك

مــن املعــارف،  كثــريالعصــر العباســي مشــل   وكثر يفالذي ظهر الشعر التعليمي كما أن   
  . )10(من ذلك واضح وكان للعلوم الشريعة مبختلف أنواعها نصيب

                                                             

 . 206، وحول الشعر التعليمي ص 14يُنظر: املنظومات النحوية وأثرها يف تعليم النحو ، ص  )6(

 . 354يُنظر : اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري ص   )7(

 . 1/13وذكر فيه ثالثة أحاديث. ينظر: صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب حفظ العلم   )8(

 . 9ية يف الفرائض منت الرحب  )9(

 . 304يُنظر : ظاهرة نظم املتون الفقهية ص   )10(
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  المطلب الثاني :

  . وأشهرها ،العلوم الشرعية فيأهمية المنظومات 
  

  .وفوائدها  العلوم الشرعية فيأوال : أهمية المنظومات 
، ففـــي القـــرن الثـــاين اهلجـــري الشـــرعية العلـــوم قـــام الســـلف الصـــاحل جبهـــود كبـــرية خلدمـــة

يف  ن، ويتفننــو التــأليف، مث بدأ أهل العلــم ينوعــون يف طــرق الفنون املختلفة يفظهرت املؤلفات 
أو منظومــات  ،ميســرةنثرية ، فمن كتب مطولة إىل أخرى خمتصرة ، أو متون خدمة هذه العلوم

  . سهلة احلفظ
 ،للحفــــظ علــــوم الشــــرعية تســــهيالً ال يفعنايــــة عــــدد مــــن العلمــــاء بــــالنظم  توقــــد جــــاء

  وأساسياته . ،مكن املتعلم من ضبط قواعد العلومليت
يف اإلحاطـــة بقواعـــده تتضـــح أصـــول الفقـــه الـــذي تكتنفـــه بعـــض الصـــعوبات علـــم وىف 

فهم كتــاب اهللا وُســنة اإلملام ذا العلم ؛ ليتحقق له يتمكن املتعلم من األمهية اخلاصة للنظم؛ ل
  .   ρرسوله 

  مبا يأيت: وفوائدها العلوم الشرعية يفأمهية املنظومات ل وميكن إمجا
وذلــــك مــــن خــــالل اإلملــــام  ،وفهمــــاً  تيســــري العلــــوم الشــــرعية ضــــبطاً  يف: املســــامهة  أوالً 

  . ومجعها يف نظم خمتصر ومسائله  مبوضوعات العلم
 التعريفــات ظحفــمــن فيتمكنــون العلــوم الشــرعية  يف: تيسري التعلم علــى املبتــدئني  ثانياً 

  . من خالل املنظومات قوالالتقسيمات واألو 
 ،منهــا  وخاصــة املطــول ،: تنويع خدمة العلوم الشرعية من خالل التأليف بالنظم ثالثاً 

   . أحاطت بالعلم الذي فيه النظم شروحوما يتبع ذلك من 
  رابعاً : أن بعض املنظومات حفظت بعض النصوص واملسائل من كتب مفقودة .

  
  . العلوم الشرعية فيمنظومات : أشهر ال ثانياً 

  العلوم الشرعية ما يأيت: يفمن أشهر املنظومات 
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 في القرآن وعلومه . -1
حظــي جبهــود عــدد مــن قــد و  شاطبية ،ال، والــذي اشــتهر بـــالقــراءات يف نظــم الشــاطيب

 . أليب شامة،  :  إبراز املعاين من حرز األماين ، ومن شروحهوشرحاً  أهل العلم اختصاراً 
   لسنة وعلومها .في ا -2

ة، وطبعـــت عـــدة ص فيهـــا مقدمـــة ابـــن الصـــالح، وهـــي مشـــهور الـــيت خلـــ ألفيـــة العراقـــي،
  . للسخاوي شرح ألفية احلديث، فتح املغيثطبعات أشهرها مع شرحها : 

 يف العقيدة . -3
 أليب بكر عبداهللا بن سليمان بــن األشــعث، ومــن أشــهر شــروحها حائية ابن أيب داود،

عقيــد أهــل  رح قصــيدة ابــن أيب داود احلائيــة يفالسنية ولواقح األفكار الســنية شــلوائح األنوار  :
  . )11(للسفاريين ، وغريها اآلثار السلفية

  
  
  
  

    

                                                             

ففي الفقه : البهجة الوردية البن الوردي ، ويف القواعد الفقهية : الفرائد البهية نظم األشباه والنظائر للسيوطي ،   )11(
 ويف الفرائض : الرحبية  والربهانية ، ويف اآلداب : منظومة ابن عبدالقوي  .
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  المبحث األول :

أسباب وجود منظومات أصول الفقه، 
  وآثارها ، وأنواعها .

  

  وفيه ثالثة مطالب هي :
  

  قه .المطلب األول : أسباب وجود المنظومات في أصول الف
  

  المطلب الثاني :  آثار المنظومات في أصول الفقه .
  

  . المطلب الثالث :  أنواع المنظومات في أصول الفقه
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  المطلب األول : 

  أسباب وجود المنظومات في أصول الفقه .
  

ـــةً  مـــن  إن املتأمـــل يف بدايـــة وجـــود املنظومـــات يف العلـــوم الشـــرعية بعامـــة يظهـــر لـــه مجل
ملنظومـــــات ، ويظهـــــر يل أن منظومـــــات أصـــــول الفقـــــه ال ختـــــرج عـــــن بقيـــــة ا وجـــــودِ األســـــباب ل

، واســـتمرارها وعنايـــة أهـــل األخـــرى يف تـــأثري هـــذه األســـباب يف وجودهـــا املنظومـــات يف العلـــوم
  العلم ا ، ومن أهم هذه األسباب ما يأيت :

  سهولة حفظ المنظومات . -1
العلــوم ، ومنهــا أصــول الفقــه؛ نظم مــة رغــب املشــتغلني بــالتعليم بــفســهولة حفــظ املنظو 

فيســـهل علـــى الطالـــب اســـتظهار املـــادة العلميـــة مـــن النثـــِر ،  ذلـــك أن الـــنظم أســـهل يف احلفـــظ
  . حبفظ نظم فيها ، أو اسرتجاع معلومة احتاج إليها

  
  العناية بتدريس العلوم الشرعية . انتشار -2

أو  ســواء يف املســاجدِ ، ومنهــا أصــول الفقــه وتدريســها  العنايــة بــالعلوم الشــرعيةانتشــار 
املدارس اليت عين بإنشائها خلفاء الدولــة العباســية، ومــن بعــدهم مــن اخللفــاء واألمــراء، وحاجــة 

ســاهم يف وجــود بعــض املنظومــات  املتعلمني فيها إىل متون تعليمية تتناسب ومستواهم العلمي
  . )12(لسهولة حفظهااليت كانت حمور التدريس وذلك 

  
  رقات في أصول الفقه .جمع المنظومة للمتف -3

إنشــاء بعــض العلمــاء بناء على كثرة املؤلفات يف أصول الفقه، وتفرق مســائله قــد يــرى 
ع معــني، أو مــذهب معــني ، كمــا فعــل من مســائل أصــول الفقــه يف موضــو يف مجع املتفرق  نظمٍ 

ابــن حــزم يف نظــم أصــول مــذهب الظاهريــة ، وكــذلك فعــل الشــيخ حممــد العثيمــني يف منظومــة 
ونظــراً إىل أنــين رأيــت أن الــنظم يســهل حفظــه ، الفقــه حيــث يقــول يف أول شــرحها : " أصــول 

                                                             

 . 3نظر : املنظومات النحوية وشروحها ص يُ   )12(
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ويبقى يف احلافظة أكثر ، نظمت هذه املنظومة فكنت كلما مر يب قاعدة مــن أصــول الفقــه أو 
أو فــي الفقــه  ومــا زلــت ألــتمس قواعــد فــي أصــول الفقــهمن الفقه وضعتها يف هذه املنظومــة 

  . )13(" مةأللحقها في هذه المنظو 
  
  االستجابة لطلب خاص في إنشاء النظم . -4

حيث توجد حاجة إىل النظم فيطلب السلطان أو العامل ممن حيسن النظم إنشاء نظــم 
، أو يطلــب تالميــذ أحــد املتقنــني للــنظم إنشــاء منظومــة يف علــم معــني، ومــن تلــك  )14(معــني

ـــذي تكتنـــف مباحثـــه بعـــض الصـــعوبا ت والـــيت ســـامهت علـــى العلـــوم : علـــم أصـــول الفقـــه ، ال
  احلرص على نظمها تسهيالً للطالب يف هذا العلم .

  

                                                             

 . 27منظومة أصول الفقه وقواعده وشرحها ص   )13(

 . 318يُنظر : ظاهرة نظم املتون الفقهية ص   )14(
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  المطلب الثاني : 

  آثار المنظومات في أصول الفقه .
  

حمل وخاصة يف علم أصول الفقه الذي هو ر ، وإنشاء املنظومات ثإن لكل عمل أ
  هذه الدراسة له آثاره احلسنة ، وكذلك آثار سيئة وبيان ذلك كما يأيت :

  : اآلثار الحسنة لمنظومات أصول الفقه . أوالً 
يهدف إنشاء النظم يف أصول الفقه لعدد من األهداف حتققت كآثار حسنة 

  للمنظومات ميكن إمجاهلا مبا يأيت :
تسهيل حفظ قواعد أصول الفقه ومسائله ، واستحضارها عند احلاجة ،  -1

  العلم .الختالف املناهج  واملذاهب ، سواء للمبتدئني ، أو لطالب 
خدمة أصول الفقه بتنويع مصادر تعلمه؛ ومن مث العناية ذه املنظومات بالشرح  -2

  والتعليق ، أو إنشاء املنظومات مشتملة على خالصة مصادر هذا العلم .
تنشيط االهتمام بعلم أصول الفقه بتنوع املنظومات فمنها املختصر ، ومنها  -3

   ، ومنها غري ذلك .ب معنيا، ومنها املتعلق بكت )15(املطول
، وخدمة كتب أعالم  ظهور التنافس بني أتباع املذاهب يف إنشاء املنظومات -4
  املذهب .
  
  
  
  ة لمنظومات أصول الفقه .اآلثار السيئاً : ثاني

بعد الوقوف على عدد من اآلثار احلسنة لظاهرة النظم على علم أصول الفقه حتسن 
  مبا يأيت :ا إمجاهلوإن كانت قليلة وأثرها ضعيفاً ميكن  اإلشارة إىل بعض اآلثار السيئة ، وهي

                                                             

 . 321يُنظر : ظاهرة نظم املتون الفقهية ص   )15(
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وجود غموض يف بعض املنظومات، وغرابة وصعوبة يف بعض األلفاظ بسبب  -1
  احلرص على إقامة الوزن والقافية .

صعوبة تضمني النظم لبعض معلومات أصول الفقه، كذكر أقوال أهل العلم ،  -2
  واختيارام ، أو استدالهلم .

 د احلشو، وذكر ما ليس له عالقة بأصول الفقه اضطرارا إلقامة البيتوجو  -3
  ومحايته من الكسر .

  انتشار املنظومات وشروحها قلل من الرجوع ملصادر علم أصول الفقه املعتربة . -4
صعوبة فهم بعض املنظومات، وخاصة اليت جاءت باختصار شديد حىت  -5

، وقد عقد )16(الغالب يف املنظومات القصرية أصبحت أقرب إىل األلغاز ، وهذا موجود يف
التآليف عائق عن التحصيل فقال  ابن خلدون يف مقدمته املشهورة فصًال عنون له بأن كثرة

:" الفصل الرابع والثالثون يف أن كثرة التآليف يف العوم عائقة عن التحصيل : اعلم أن مما 
التآليف واختالف االصطالحات يف  أضر بالناس يف حتصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة

  . )17(التعاليم "
  
  

                                                             

 . 321يُنظر : ظاهرة نظم املتون الفقهية ص   )16(

 . 230مقدمة ابن خلدون ص   )17(
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  المطلب الثالث :  

  . أنواع المنظومات في أصول الفقه
  

للمنظومـــــــات يف أصـــــــول الفقـــــــه أنـــــــواع متعـــــــددة باعتبـــــــارات خمتلفـــــــة، وبعـــــــد اســـــــتقراء 
للمنظومات اليت وقفت عليها ظهر يل أنه ميكن بيان أنواع املنظومات يف أصول الفقه حســب 

  ارات التالية :االعتب
  أوًال : أنواع المنظومات باعتبار شمولها لمباحث أصول الفقه .

اشــتماهلا علــى مباحــث أصــول الفقــه حيــث  تفاوتت منظومات أصول الفقه من حيــث
  جاءت على نوعني مها :

  النوع األول :
كـــل مباحـــث أصـــول الفقـــه، أو جلهـــا ، كمســـائل احلكـــم الشـــرعي،   منظومـــات مشلـــت

ارض والرتجـــيح، ويتمثـــل هـــذا النـــوع يف يـــة، ودالالت األلفـــاظ، واالجتهـــاد والتعـــواألدلـــة اإلمجال
  املنظومات الطويلة مثل مراقي السعود للعلوي الشنقيطي .

  النوع الثاني :
منظومــات اشــتملت علــى موضــوعات معينــة، أو مقتطفــات يســرية مــن مســائل أصــول 

أنشـــئت للتعلـــيم، أو  الـــيت نظومـــاتكـــذلك يف املالفقـــه، وهـــذا غالبـــاً يف املنظومـــات القصـــرية ، و 
  . الورقات للعمريطي  ابن حزم ألصول أهل الظاهر، ونظم ، مثل نظملنظم املتون املختصرة

  
  ثانياً : أنواع المنظومات باعتبار استقاللها عن المؤلفات في أصول الفقه .

وـــا مســـتقلة عـــن مصـــدرها وكإىل أصـــلها و اختلفـــت منظومـــات أصـــول الفقـــه بـــالنظر 
  بغريها إىل ثالثة أنواع هي : ا، أو مرتبطةغريه

  
  النوع األول 
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ومات مت إنشاؤها مستقلة عن غريهــا، حيــث تشــتمل علــى آراء ناظمهــا غــري ملتــزم منظ
مبصدر معني ، ومن أمثلة ذلك منظومة أصول الفقه للشيخ حممــد العثيمــني الــيت صــرح يف أول 

  . )18(عدة مهمة أحلقها اشرحها أنه كان ينظمها خالل سنوات، فإذا وقف على قا
  

  النوع الثاني :
منظومات أنشــئت مرتبطــة مبؤلــف أو مــنت يف أصــول الفقــه، فيقــوم النــاظم بــالرجوع إىل 
 اً أحــد الكتــب املعتمــدة، أو املتــون املشــهورة، ويعمــد إىل نظمــه كــامالً تســهيالً حلفظــه، وإدراكــ

، والكوكــب الســاطع  خه الزركشيـلشيسائله، مثل ألفية الربماوي اليت نظم فيها البحر احمليط مل
  وامع البن السبكي .ــمع اجلـوطي جـم فيه السيــالذي نظ

  
  النوع الثالث :

منظومات اعتمدت على أكثر مــن مؤلــف، حيــث يقــوم النــاظم بــالرجوع إىل عــدد مــن 
مننظومة سلم الوصول إىل علم األصول البــن  املصنفات وجيمع خالصتها يف نظم واحد، مثل

كمي ، وكذلك منظومة وسيلة احلصول للشــيخ حــافظ احلكمــي الــيت مجــع كــل منهمــا مطري احل
  يف منظومته خالصة عدد من كتب أصول الفقه .

  

  ثالثاً : أنواع المنظومات في أصول الفقه باعتبار الطول .
وقصــرها يتضــح أــا بــالنظر إىل املنظومــات يف أصــول الفقــه باعتبــار طوهلــا وكثــرة أبياــا 

  وعني مها :ن تتنوع إىل
  النوع األول :

نظومــات الــيت زادت منظومات طويلة ، ويظهر يل أنه ميكن جعل هــذا النــوع يشــمل امل
صــم بيتــاً ، ومــن أمثلــة ذلــك منظومــة مهيــع الوصــول يف علــم األصــول البــن عا ) 150علــى ( 

  . ) بيتاً  1004اليت جاءت يف ( 

                                                             

 . 27يُنظر : منظومة أصول الفقه وقواعده وشرحها ص   )18(
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  النوع الثاني :
بيتـــاً ، ومـــن أمثلـــة هـــذا  ) 150مـــن (  ت يف أقـــلمنظومـــات قصـــرية ، وهـــي الـــيت جـــاء

بيتـــاً، وكـــذلك منظومـــة  ) 60أصـــول الظاهريـــة والـــيت جـــاءت يف ( ابـــن حـــزم يف  النـــوع منظومـــة
  بيتاً . )99سلم الوصول البن مطري احلكمي واليت جاءت يف ( 

  رابعاً : أنواع المنظومات في أصول الفقه باعتبار القافية .
نــاظم باختيــار أحــد حبــور الشــعر الــذي ســيقوم بــالنظم عند البدء بإنشــاء الــنظم يقــوم ال

  عليه ، وبعد استقراء املنظومات ظهر يل أن املنظومات ذا االعتبار تنقسم إىل نوعني مها :
  النوع األول :

منظومـــات متعـــددة القافيـــة ، وتكـــون علـــى حبـــر الرجـــز، حيـــث يتميـــز بأنـــه حبـــر متعـــدد 
  ، ومنها قوله :ول البن بدران القافية ، ومن أمثلة ذلك منظومة رشف الشم

  والنص ما ال غري معىن حيتمل         وظاهر الثنني أضحى يشـــــتمل
  لكــن أمـــــراً أظهــر مــــــــن آخـــر          حنـــــــو : نظرت أسداً بالباصـر

  )19(فإن ترد به الشجاع املفرتس         فذاك تأويــــل وظاهــــر فقس      
  لثاني :النوع ا

، مثل منظومة ابــن حــزم  منظومات جاء على أحد حبور الشعر األخرى موحدة القافية
  يف أصول الظاهرية ومطلعها قوله :

  يَل الرشِد من جاَر واعتدى      وضاَء لُه نوُر اهلُدى فتبلَداـــتعدى سب
  )20(لَداـــاِل وقـاِء الرجقاَل بآر ـــكُم مـحـمـٍد         فـــــــاُه حــــوَخـاَب امـرٌؤ وافـ

  فقد جاءت على حبر الطويل .
  

  . ومات في أصول الفقه باعتبار المذهبيةخامساً : أنواع المنظ

                                                             

 . 21رشف الشمول من علم األصول ص   )19(

 . 21/148نظم ابن حزم ، جملة معهد املخطوطات العربية  )20(
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ــــة بأصــــول    ــــد الــــنظم جــــاءت بعــــض املنظومــــات للعناي ــــاظم عن بــــالنظر إىل هــــدف الن
  مذهب الناظم ، وذا العتبار تنقسم املنظومات إىل نوعني مها :

  النوع األول :
ظومات جاءت على مذهب معــني ، مثــل منظومــة ابــن أيب كــف يف أصــول املــذهب من
  املالكي .

  النوع الثاني :
، وإمنــا كــان اهلــدف منهــا نظــم علــم أصــول الفقــه منظومــات مل تــرتبط مبــذهب معــني 

  وتسهيله مثل منظومة وسيلة احلصول إىل مهمات علم األصول حلافظ احلكمي .
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  المبحث الثاني:

  ول الفقهمنظومات أص
  إلى القرن العاشر الهجري . 

  مطالب هي : وفيه سبعة
  

  المطلب األول : نظم ابن حزم في أصول الظاهرية .
  المطلب الثاني : النبذة األلفية للبرماوي .

  الوصول، البن عاصم . المطلب الثالث :  مهيع
  الوصول، البن عاصم . المطلب الرابع :  مرتقى

  . ساطع، للسيوطيالكوكب ال المطلب الخامس :
  .قات، للعمريطيتسهيل الطر المطلب السادس :  
  .سلم الوصول البن مطير الحكميالمطلب السابع :  
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  المطلب األول :

  نظم ابن حزم في أصول الظاهرية .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) بيتــــاً  60(  يف تالبــــن حــــزم يف أصــــول أهــــل الظــــاهر جــــاء هــــذه منظومــــة خمتصــــرة

  : قولهومطلعها 
  تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى       وضاء له نور اهلدى فتبلدا

  فــقال بـآراء الـرجـال وقـلـدا   وخـاب امـرؤ وافـاه حـكم مـحـمـــد         
ـــــه            وما من عند اإلله هو اهلدى      ـــن عــــند ربـــــ   نيب أتى بالنـــور مــ

  )21(جييء به املنجي وسائره الردى    رى الذي    الناس أحزاباً وكل يأرى    
علــى ذم التقليــد ، وأمهيــة األخــذ بالســنة ، وأفعــال النــيب صــلى  املنظومــة  وقــد اشــتملت

وختمهــا باحلــديث عــن االجتهــاد ، ومــن اهللا عليــه وســلم ، مث أشــار لــبعض دالالت األلفــاظ ، 
  آخرها قوله عن دليل اخلطاب :

  )22(ه         وال تلتزم شرعاً سوى شرع أمحداوال تلتفت عند اخلطاب دليل
 –وقد بالغ فيها ابن حزم بالشناعة على املقلدين حىت وصفهم أم ألقوا كتاب اهللا 

  وقوله رسوله صلى عليه وآله وسلم وراء ظهورهم . –تعاىل 
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
مــد ، أحــد أعــالم هــو علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القــرطيب ، أبــو حم

مـــذهب الظاهريـــة، وناصـــر املـــذهب يف األنـــدلس بعـــد ضـــعفه يف املشـــرق ، مـــن أكثـــر علمـــاء 
، مــن مصــنفاته : الفصــل املسلمني تأليفاً يف فنون عدة ، توىل الــوزارة يف بعــض مــدن األنــدلس 

ــــب اإلمجــــاع ،  يف امللــــل واألهــــواء والنحــــل ، واإلحكــــام يف أصــــول األحكــــام ، واحمللــــى ، ومرات

                                                             

 . 21/148نظم ابن حزم ، جملة معهد املخطوطات العربية  )21(

 . 21/150نظم ابن حزم ، جملة معهد املخطوطات العربية  )22(
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بطال القياس ، واإلعراب عــن احلــرية وااللتبــاس املوجــودين يف مــذاهب أهــل الــرأي والقيــاس ، وإ
  . )23(هـ456وغريها ، وتويف سنة 

  
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

بنــاء علــى عــدم انتشــار مـــذهب الظاهريــة فلــم أقــف علـــى مــن شــرحها ، وقــد طبعـــت 
  ثالث مرات هي :

  . )24( زم )ضمن كتاب : ( نوادر اإلمام ابن ح -1
  . )25(ضمن جمموعة الرسائل الكمالية -2
  . )26(نشرت يف جملة معهد املخطوطات العربية -3

                                                             

، وابن حزم  1/199، وجذوة املقتبس  263، بغية امللتمس ص  18/184رمجته يف : سري أعالم النبالء ت  )23(
 حياته وعصره ، حممد أبو زهرة  .

 . 117 -112الد الثاين ص   )24(

 . 263 -257ص  16برقم   )25(

م ص 1975هـ 1395رين عام نشرها األستاذ حممد إبراهيم الكتاين يف اجلزء األول من الد احلادي والعش  )26(
148- 151 . 
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  المطلب الثاني :

  النبذة األلفية للبرماوي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
النبذة األلفية يف أصول الفقه هي منظومة طويلــة جــاءت يف قرابــة ألــف  بيــت لشــمس 

م الربمــاوي ن وقــد مجــع فيهــا جــل مســائل أصــول الفقــه دون ذكــر الــدين حممــود بــن عبدالــدائ
لألدلة ، ومساها : ( النبذة األلفية يف األصول الفقهيــة ) ، وقــد اعتمــد فيهــا علــى شــيخه حممــد 

ه : البحــر احملــيط يف أصــول الفقــه ، ومــن ميــزات هــذا الــنظم وجــود بــن ــادر الزركشــي يف  كتابــ
يغمض منه ، وهو مطبوع كما ســيأيت ، وقــد أثــىن أهــل شرح له من الناظم نفسه يوضح ما قد 

العلـــم علـــى هـــذه املنظومـــة وشـــرحها ، يقـــول ابـــن الغرابيلـــي عـــن الربمـــاوي : " ونظـــم ألفيـــة يف 
أصول الفقه مل ُيسبق إىل مثل وضعها ، وهي يف غايــة اجلــودة ، وشــرحها شــرحاً حــافالً يف حنــو 

  .  )27(جملدين استوعب فيه غالب الفن "
لــنظم علــى مقدمــة وأربعــة أبــواب ، حيــث جــاءت املقدمــة يف تعريــف هــذا وقــد رتــب ا

  وفائدته وما يتصل بذلك ، مث جاءت األبواب كما يأيت :العلم 
  األول : يف بيان أدلة الفقه وتفسريها .

  الثاين : فيما يتوقف عليه االستدالل ا .
  الثالث : يف تعارض األدلة وما حكم ذلك .

  و أهل لالستدالل ومقابله .الرابع : يف بيان من ه
وقـــد صـــرح الربمـــاوي يف أول الـــنظم إىل أنـــه قصـــد إنشـــاء نظـــم شـــامل ملباحـــث أصـــول 

  الفقه غري مشتمل على ذكر مسائل اخلالف ، وأدلتها حيث يقول :
ـــــوب         ول الفقه يف ألفيةــــصد على روية         نظم أصـــــعد فالقــ

  ونبذيت أصل لذا التأصيل من اخلالف والدليل    )28(معرى
                                                             

 . 7/197نقًال عن شذرات الذهب   )27(

" أي أعري ما فيها من أصول الفقه من اخلالف واألدلة ليكون أسرع إىل ضبط  1/54قال يف الفوائد السنية   )28(
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  د يف أصولنا الفقهيةـــــــفســـــمها بالنبـــــذة األلفـــيـة       زي
  )29(انة       على الذي قصدت يف اإلبانةـــــــواهللا ريب أسال اإلع      

عبارة النظم متيل إىل السهولة مع العناية مبصطلحات أصول الفقه ومن ذلك قوله يف و 
  القياس :

  بع القياس محل ما علم    على نظري يف الذي به حكموالرا
ـــــلك          )30(له اقتضاء احلكم حيث عنا    عىنـــاركه يف مـــونه شــ

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

هو حممد بن عبدالدائم بــن موســى مشــس الــدين الربمــاوي املصــري الشــافعي، ولــد ســنة 
ماء الشافعية يف القرن الثامن اهلجــري مــنهم : هـ ، وأخذ العلم يف مصر عن عدد من عل763

البلقيـــين، وابـــن امللقـــن، والزركشـــي ، وقـــد انتقـــل إىل الشـــام ، واســـتقر يف القـــدس ، مـــن أشـــهر 
 ، وشرح علــى العمــدة للشاشــي( الفوائد السنية )  مؤلفاته : منظومته يف أصول الفقه وشرحها

م ، وشــــرح صــــحيح البخــــاري ، وشــــرح الصــــدور بشــــرح زوائــــد الشــــذور البــــن هشــــا يف الفقــــه،
كمــا أن لــه مؤلفــات يف احلــديث والنحــو ، تــويف ســـنة   وتلخــيص املهمــات لألســنوي وغريهــا ،

  . )31(هـ831
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
                                                                                                                                                                               

 الفن وثبوت الراجح يف الذهن على قاعدة احلاوي يف الفقه ونظمه " .

 .1/53لفوائد السنية ( القسم األول ) النبذة األلفية مع ا  )29(

  . 3/885النبذة األلفية مع الفوائد السنية ( القسم األول )   )30(
  
  
  
 

، والدارس يف تاريخ املدارس  7/280، والضوء الالمع  4/101تُنظر ترمجته يف : طبقات ابن قاضي شهبة   )31(
 . 2/181، والبدر الطالع  7/197، وشذرات الذهب  1/202
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أهـــم اجلهـــود حـــول الـــنظم شـــرحه للمؤلـــف ، حيـــث قـــام الربمـــاوي بشـــرح منظومتـــه يف  
قد قال عنه ابن قاضي شهبة: " أخذ أكثــره كتاب مساه : ( الفوائد السنية يف شرح األلفية ) و 

  . )32(من البحر للزركشي "
  قد حقق الشرح يف رساليت دكتوراه مها :و 
رسالة دكتــوراه يف القســم األول يف كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية جبامعــة أم  -1
  هـ حتقيق الدكتور / خالد بن بكر عابد ، ومل تنشر .1417القرى عام 
امعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود ه يف القســـم الثـــاين يف كليـــة الشـــريعة جبرســـالة دكتـــورا  2
  هـ حتقيق الدكتور / حسن بن حممد املرزوقي ، ومل تنشر .1418عام  اإلسالمية
  
  

                                                             

 ، وقد استفاد املرداوي يف كتابه : التحبري شرح التحرير من الفوائد السنية . 4/101طبقات ابن قاضي شهبة   )32(
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  : المطلب الثالث

  مهيع الوصول، البن عاصم .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
 طويــل يف أصــول أليب بكــر بــن عاصــم نظــم نظــم : مهيــع الوصــول يف علــم األصــول ،

    ، وقد صرح بذلك يف أول املنظومة حيث قال : ) أبيات 1004الفقه يتكون من (
ــري زائــيف رجز مهذب املقاصد       أبياته ألف بغ   دـ

ومــراده أن أبيـــات املنظومـــة بـــدون اخلامتـــة الــيت جـــاءت يف أربعـــة أبيـــات ، وقـــد ذكـــر يف 
منظومــة مرتقــى الوصــول، وقــد اعتمــد يف هــذا أوهلا فصوالً يف املنطق ومباحــث اللغــات خبــالف 

النظم على كتاب : تقريب الوصول البن جزي ، وهو جده ألمه، وذلك يف الرتتيــب واملســائل 
  واألقوال مع زيادات يسرية .

صـــرح وهــذه املنظومـــة ( مهيـــع الوصــول ) أســـبق يف الـــنظم مـــن مرتقــى الوصـــول ، كمـــا 
  بذلك الناظم يف آخر املرتقى .

نــاس مرتقــى الوصــول بــالقبول أكثــر مــن هــذه املنظومــة الــيت نظمهــا عــام وقــد تلقــى ال 
  هـ .817

  متيزت به هذه املنظومة أن ابن عاصم  دمج العناوين ضمن النظم مثل قوله :ومما 
  القول يف مدارك العقول        ومقتضى تقسيمها املعقول

  ختالف .كما اشتمل النظم على مبحث حلروف املعاين ، واملقاصد ، وأسباب اال
  
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هــو حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عاصــم الغرنــاطي املــالكي ، أبــو عبــداهللا ، 

هـــ ، وطلــب العلــم علــى يــد عــدد مــن مشــاهري العلمــاء يف عصــره مــنهم : أبــو 760ولــد ســنة 
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وافقــات سعيد بن لب امللقب بشيخ الشيوخ ومفــيت غرناطــة وأبــو إســحاق الشــاطيب صــاحب امل
  ، وأبو حممد عبداهللا بن حممد الشريف التلمساين.

ولـــه عـــدد مـــن املؤلفـــات وخاصـــة يف الـــنظم منهـــا : نيـــل املـــىن يف اختصـــار املوافقـــات ( 
ومرتقــى ، وهــو كتابنــا هــذا ،  أرجوزة ) ، ومهيع األصول يف علم األصول نظم يف أصــول الفقــه

 ة احلكــام يف نكــت العقــود واألحكــام ،وحتفــ ، ســيأيت احلــديث عنــه يف املطلــب القــادمالوصــول 
  .  )33(هـ829تويف سنة 

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
يظهر يل أن تأخر نظم مرتقى الوصول بعد مهيع الوصول ساعد يف إقبال الناس على 
املرتقى فلم أقف على جهود حول هذا النظم ( مهيع الوصول ) إال ما قام به أحــد املعاصــرين 

  . )34(يق عليهامن حتقيقها والتعل

                                                             

 2/185، وهدية العارفني  247، وشجرة النور الزكية ص  493-491تُنظر ترمجته يف : نيل االبتهاج ص   )33(
. 

   1ول وعلق عليها ، دار املعلمة ، ط هو فضيلة الدكتور مصطفى خمدوم الذي حقق منظومة مهيع الوص  )34(
 هـ .1421
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  : المطلب الرابع

  مرتقى الوصول، البن عاصم .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
مرتقــى الوصــول إىل علــم األصــول نظــم طويـــل جــامع لكثــري مــن املســائل املشـــهورة يف 

ات فـــظ ، كمـــا اشـــتمل علـــى املقـــدمبســـهولة اللفـــظ الـــيت تســـاعد علـــى احل أصـــول الفقـــه ، متيـــز
الف ، وقــد جــاء فصــل يف املقاصــد الشــرعية ، وآخــر يف أســباب اخلــعلــى اللغويــة واملنطقيــة ، و 

  ) بيتاً . 848يف ( 
نظــم املهيــع بكوــا خاصــة بعلــم اختلفــت عــن وقــد ذكــر النــاظم أن مرتقــى الوصــول  

األصــول وقواعــده ، وممــا تتميــز بــه هــذه املنظومــة مكانــة صــاحبها العلميــة ، وأخــذه هــذا العلــم 
 )35(املنظومة بأسلوب رفيع ، وتعبري رصني خال من التعقيد عن اإلمام الشاطيب ، وقد جاءت

  .  
  وقد بدأها بقوله :

  )36(احلمد هللا احمليط علمه    السابق اخللق مجيعاً حكمه
  ومنها قوله :
  معىن الوجوب الفرض باتفاق     وخالف النعمان يف اإلطالق  

ـــت عن ظين   فجعل الفـــرض عن القـــــطعي     والواجب الثابـ
  )37(والفرض مقسوم إىل نوعــــني     فرض كفـــاية وفرض عني

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

  سبق التعريف بابن عاصم يف املطلب السابق .

                                                             

 . 44يُنظر : مقدمة حمقق مرتقى الوصول ص   )35(

 . 21مرتقى الوصول ص   )36(

 . 45مرتقى الوصول ص   )37(
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  ثالثاً : الجهود حول النظم .

تلقــى النــاس نظــم مرتقــى الوصــول بــالقبول ، ألن املؤلــف نظمــه بعــد مهيــع الوصــول ، 
  قى الوصول شرحان مها :، واشتهر لنظم مرت )38(وهو مطبوع

  . )39(األول : بلوغ السول ،  حملمد حيىي الواليت
  . )40(الثاين : شرح الشيخ حممد فال بن بابه الشنقيطي

  
  
  
  
  

                                                             

بعناية حممد عمر مساعي اجلزائري ، وقد اجتهد يف تصحيحه ، وبقيت فيه بعض األخطاء لعلها من الطـابع كما   )38(
 . 11دوم يف مقدمة حتقيقه ملهيع األصول ص ذكر د. مصطفى خم

هـ نادرة الوجود اآلن ، وطبع حديثا باسم : ( نيل السول على مرتقى 1327وقد طبع قدميا بطبعة فاس عام   )39(
هـ ، والغريب أن 1412الوصول ) بتصحيح وتدقيق حفيد الشارح بابا حممد عبداهللا حممد حيىي الواليت عام 

باسم الشرح فقال : ( ومسيته ببلوغ السول وحصول املأمول على مرتقى  9لشرح ص الواليت صرح يف أول ا
 الوصول إىل معرفة علم األصول ) ومع ذلك طبع باسم : نيل السول .

  وهو حمقق باملعهد العايل بنواكشوط مبويتانيا ، ومل ينشر .  )40(
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  : المطلب الخامس

  الكوكب الساطع، للسيوطي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
متــون  الكوكــب الســاطع نظــم جلمــع اجلوامــع البــن الســبكي ، ومجــع اجلوامــع مــن أشــهر

 )41(أصول الفقه ، وقد مجعه ابن السبكي من زهاء مائة مصنف كمــا صــرح بــذلك يف مقدمتــه
.  

، ويتميــز بســهولة العبــارة   )42(، وقــد طبــع قــدمياً  ) بيتــاً  1450وهــذا الــنظم يقــع يف ( 
  ، ويظهر ذلك للقارئ بوضوح ومطلع النظم قوله :وخلوها من التعقيد واحلشو والتكرير 

  سرمدا    يؤذن بازدياد من أبدأ هللا محد ال يزال
  )43(مث على نبيه وحـــــبه      صالتـــه وآله وصحبه     
  ويقول عن التعارض :

  باملتعارضني إن ميكن عمل    ولو بوجه فهو أوىل يف األصل
  )44(وال يــــقدم عـــــلى الكــــتاب        سنة أو بالعكس يف الصواب

  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
،  الســيوطي بــن حممــد بــن ســابق جــالل الــدين  بكــر الكمــال أبــو عبــدالرمحن بــن هــو

نسبة إىل أسيوط مدينة يف صعيد مصر ، ولد ونشأ يف القاهرة ، وأخذ العلــم عــن كبــار علمــاء 
ـــأليف حـــىت عـــد مـــن املكثـــرين يف مجيـــع  الشـــافعية كـــالبلقيين واملنـــاوي ، وغريمهـــا ، واشـــتغل بالت

ه : االتقــــان يف علــــوم القــــرآن ، واألشــــباه والنظــــائر يف القواعــــد الفنــــون ، ومــــن أشــــهر مصــــنفات

                                                             

 .  11يُنظر مجع اجلوامع ص   )41(

 ـ بالقاهرة  .ه1332طبع النظم وحده سنة   )42(

 .  1/34الكوكب الساطع مع شرحه للسيوطي بتحقيق د. احلفناوي   )43(

 .  2/359الكوكب الساطع مع شرحه للسيوطي    )44(
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الصـــغري ، وحســـن احملاضـــرة ، والـــدر املنثـــور يف التفســـري   الفقهيـــة ، وتـــدريب الـــراوي ، واجلـــامع
  . )45(هـ911، وغريها ، تويف سنة  باملأثور ، وطبقات املفسرين

  
  وتوجد ترمجته الضافية يف 

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
  ن أهم اجلهود العلمية حول نظم الكوكب الساطع ما يأيت :م
ســـيوطي أعلـــم بنظمـــه شـــرح الكوكـــب الســـاطع ، للنـــاظم نفســـه ، وال شـــك أن ال -1

  . )46(رسالة علمية هو مطبوع حمققاً عن، و وأقدر على شرحه
بــن الشــيخ احممــد ، للشيخ نافع بتوضيح معاين الكوكب الساطعاجلليس الصاحل ال -2

، وهــــــو مطبــــــوع مــــــع الكــــــوب  )47(بــــــن آدم موســــــى األثيــــــويب الولــــــوي العالمــــــة علــــــي
  . )48(الساطع

  
  

                                                             

 . 51  /  8وشذرات الذهب ، 328  /  1والبدر الطالع ، 335 / 1حسن احملاضرة نظر ترمجته يف : تُ  ) 45(

 هـ .1420بة اإلميان بتحقيق د. حممد بن إبراهيم احلفناوي ، مكت ) 46(

هو أحد العلماء املعاصرين مشتغل بعلم احلديث فقيه أصويل حنوي ، يعمل بالتدريس يف دار احلديث مبكة  ) 47(
املكرمة : من مؤلفاته : إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر ، وهو شرح أللفية السيوطي ، والتحفة املرضية يف 

سنة السنية يف أصول الفقه ، مث شرحه ، وهو مطبوع قريبا يف ثالث نظم املسائل األصولية على طريقة أهل ال
 جملدات .

 هـ ، وقد كتب نظم الكوكب الساطع باألمحر .1419،  1نشرته مكتبة ابن تيمية ط  ) 48(
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  : المطلب السادس

  قات، للعمريطي .تسهيل الطر 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
منت الورقات يف أصول الفقه إلمام احلــرمني اجلــويين مــن املتــون املهمــة واملتقدمــة ، ومــن 

ى نظمه ( تسهيل الطرقــات يف نظــم الورقــات أشهر من نظمه شرف الدين العمريطي الذي مس
،   )49() ويتميز هذا النظم بالسالسة وسهولة العبارة مع وضوحها ، وهو مطبــوع عــدة طبعــات

  . )50(كما طبع أخرياً حمققاً حتقيقاً علمياً 
  يقول العمريطي يف أول النظم :

  قال الفقري الشرف العمريطي     ذو العجز والتقصري والتفريطي
  )51(الـــذي قـــــد أظهرا      عـــــــلم األصول للورى وأشهرا احلمد هللا

  ومنه قوله عن األمر :
  وحده استدعاء فعل واجب    بالقول ممن كان دون الطالب

  )52(بصيغة افعل فالوجوب حققا    حيث القرينة انتفت وأطلقا

                                                             

  وطبعاته هي : ) 49(
 هـ .1357يف مطبعة مصطفى حممد مبصر سنة  -1

 دالسالم شنار .يف آخر شرح احمللي على الورقات بتحقيق وتعليق الشيخ عب -2

 يف مقدمة حتقيق الدكتور عبدالكرمي النملة لألجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديين . -3

 هـ .1415سنة  2يف مطبعة ابن تيمية يف القاهرة ط  -4

 هـ مع منت الورقات .1416يف دار الصميعي للنشر والتوزيع يف الرياض سنة  -5

 يف أول شرح الشيخ حممد العثيمني له . -6

باسم : تسهيل الطرقات يف نظم الورقات حتقيق مبارك بن راشد احلثالن ، وقدم له فضيلة الدكتور حممد صدقي  ) 50(
 هـ ، عن أربع نسخ خطية .1430،  1البورنو ، دار جمد اإلسالم ، ط 

 . 60تسهيل الطرقات ص  ) 51(

 . 65تسهيل الطرقات ص  ) 52(
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ــــنظم يف ( ــــاً ، حيــــث جــــاءت املقدمــــة يف (211ويقــــع ال ف ) أبيــــات ، مت تعريــــ8) بيت
) بيتــاً ، مث بــاب األمــر والنهــي 12) بيتــاً ، مث أقســام الكــالم يف (34أصول الفقه ومباحثه يف (

) بيتاً ، مث امل واملبني وأفعال النيب صــلى اهللا عليــه 23) بيتاً ، مث العام واخلاص يف (16يف (
اإلمجــاع يف  ) أبيــات ، مث9) بيتــاً ، مث التعــارض يف (11) بيتــاً ، مث النســخ يف (17وســلم يف (

) 6) بيتــاً ، مث ترتيــب األدلــة يف (26) بيتــاً ، مث القيــاس يف (14) بيتاً ، مث األخبــار يف ( 11(
  ) بيتاً .11) بيتاً ، مث االجتهاد يف (13أبيات ، مث صفة املفيت واملستفيت يف (

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

عمــريط مــن نــواحي شــرق  هو حيىي بن موسى بن رمضان العمريطي الشافعي نسبة إىل
مصر ، كان متميزاً بالنظم ، ومن منظوماته : الدرة البهية يف نظم األجرومية ، واية التدريب 
ـــا  ـــر للشـــيخ زكري نظـــم التقريـــب ، وتســـهيل الطرقـــات يف نظـــم الورقـــات ، والتيســـري نظـــم التحري

  .)53(هـ 989األنصاري ، وغريها ، تويف سنة 
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
  شرح هذا النظم عدد من العلماء ، ومن هذه الشروح ما يأيت :

لطــــائف اإلشــــارات علــــى تســــهيل الطرقــــات لــــنظم الورقــــات يف األصــــول الفقهيــــة  -1
، وقــد اختصــر هــذا الشــرح  )54(للشيخ عبداحلميد بن حممد علي قدس الشــافعي، وهــو مطبــوع

ر نظــم الورقــات ، وهــو الشــيخ وائــل بــن محــدي بــن حممــد غيــث ومســاه : الفتوحــات يف اختصــا
  . )55(مطبوع

  . )56(، وهو مطبوعشرح نظم الورقات للشيخ حممد بن صاحل العثيمني -2

                                                             

 . 13/243ملؤلفني ، ومعجم ا 8/174ترمجته يف : األعالم  ) 53(

 هـ .1369طبع يف مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر عدة طبعات منها طبعة سنة  ) 54(

 هـ  .1417،  1طبع يف مؤسسة قرطبة بالقاهرة ، ط  ) 55(

 هـ.1425،  1طبع بإشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية ط  ) 56(
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شــــرح وتعليــــق الــــدكتور / عمــــر بــــن عبــــداهللا كامــــل علــــى تســــهيل الطرقــــاتن وهــــو  -3
  .  )57(مطبوع

                                                             

 م .2004،  1بريوت ، ط  –طبع يف دار بيسان  ) 57(
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  :   المطلب السابع 

  . سلم الوصول البن مطير الحكمي
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
: ســـلم الوصـــول إىل علـــم األصـــول منظومـــة خمتصـــرة يف أصـــول الفقـــه ألحـــد منظومـــة 

وتقــع هــذه املنظومــة يف ، علماء القرن العاشر اهلجــري ، وهــو إبــراهيم بــن أيب القاســم احلكمــي 
بيتاً ، نظمها مؤلفها لتكون سلما للمبتدئني يف علم أصول الفقه ، وقــد صــرح يف أوهلــا  )99(

  من يرقى إىل األصول ، وذلك يف قوله :أنه مساها : سلم الوصول لكل 
  )58(مسيتها بسلم الوصول     لكل من يرقى إىل األصول

) 11(علــى اســتفتاح يف جــاء ترتيبــه وقــد ، )59(وهــذا الــنظم مطبــوع مــع شــرحه للنــاظم
ــــاً  ــــة يف ) 12(، مث تعريــــف أصــــول الفقــــه يف بيت ــــة اإلمجالي ــــدأ باألدل ــــاً ، مث ب بيتــــاً ، مث  )18(بيت

أبيـــــات ، مث  )4(أبيـــــات ، مث امـــــل والـــــنص والظـــــاهر يف  )8(يص يف حتـــــدث عـــــن التخصـــــ
أبيـــات ، مث اإلمجـــاع  )10(أبيـــات ، مث اســـتكمل مباحـــث الســـنة يف  )5(مباحـــث النســـخ يف 

  بيتاً ، واالستصحاب يف بيتني . )13(والقياس يف 
تالهــــا ثالثــــة أبيــــات يف حــــال  ) أبيــــات ، 7(مث خــــتم الــــنظم بالتعــــارض والرتجــــيح يف 

  ستدل وأربعة أبيات يف االجتهاد والتقليد ، مث خامتة يف بيتني .امل
  ومن النظم قوله يف تعريف أصول الفقه :

ـــة     وحال مستدهلا والكيفية   أصـــول األدلـــة اإلجـمـالـي
  )60(والفقه أن تدري من األحكام   شرعيها باالجتهاد السامي

  ويف القياس يقول :
  لعلة جامعة يف احلكم  ورد فرع حنو أصل اخلصم   

                                                             

 . 57سلم الوصول مع شرحها الدرة املوسومة ص  ) 58(

 هـ ( د . ن ) .1425 1وقد قدم له وحققه وعلق عليه حممد بن حمسن بن إبراهيم الديباجي ، ط  ) 59(

 . 57سلم الوصول مع شرحها الدرة املوسومة ص  ) 60(



Australian Islamic Library  

(www.australianISLAMIClibrary.org) 

 

36 |  P a g e

  )61(هو القياس إن وجدت العلة      توجيه فقل قياس علة
  
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هو العالمــة الفقيــه إبــراهيم بــن أيب القاســم بــن عمــر بــن أمحــد بــن مطــري احلكمــي نســباً 

ن هـــ يف امــة الــيمن ، وبــدأ حياتــه بطلــب العلــم إذ كــان مــ888الشــافعي مــذهباً ، ولــد ســنة 
  أسرة علمية ، مث رحل يف ذلك ونال إجازات من احلافظ السيوطي .

وقد اشتغل بالتدريس ، وتوىل القضاء فــرتة ، ومــن أشــهر تالميــذه الفقيــه حممــد بــن أيب 
  بكر األشخر الزبيدي ، واحملدث الطاهر بن احلسني األهدل ، ومن مؤلفاته :

  لعقيدة .اإلرشاد إىل االعتقاد ، وهو شرح ملنظومة له يف ا -1
  الدرة املوسومة يف شرح املنظومة . -2
  الضنائن وهو تفسري للقرآن من أول الفاحتة إىل أخر سورة النساء . -3
  شرح منهاج الطالبني يف الفقه الشافعي . -4

  . )62(هـ عن سبعني سنة959سنة  –رمحه اهللا  –وقد تويف 
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
، يشــرح فيــه  وســط للمؤلــف نفســه ، مطبــوع مــع املــنتســلم الوصــول شــرح متملنظومــة 

العبــارة ويــذكر بعــض األمثلــة لقواعــد أصــول الفقــه ، وهــو مفيــد للمبتــدئني مــن حيــث وضــوح 
  .، وهو مطبوع كما سبق العبارة وقلة أبياته 

  

                                                             

 . 62سلم الوصول مع شرحها الدرة املوسومة ص  ) 61(

، ومعجم املؤلفني  6/59، واألعالم  2/146، والبدر الطالع  8/425رات الذهب ترمجته يف : شذ ) 62(
9/106 . 
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  املبحث الثالث:

منظومات أصول الفقه بعد القرن العاشر 
  الهجري .

  هي : اً لبأحد عشر مطوفيه 
  األول : منظومة الكواكبي . المطلب

  المطلب الثاني : بغية اآلمل للصنعاني .
  . درر األصول، البن بونةالمطلب الثالث : 

  المطلب الرابع :  مراقي السعود، للعلوي .
  المطلب الخامس : نظم الورقات للكنتي .

  المطلب السادس : نظم أصول اإلمام مالك البن أبي كف .
  صر المنار للكوراني .المطلب السابع : نظم مخت

  : البدر الالمع لألشموني . المطلب الثامن
  : هداية الوصول، للعبادي . التاسعالمطلب 

  : سلم الوصول للجزائري .   عاشرالمطلب ال
  : رشف الشمول، البن بدران .حادي عشرالمطلب ال
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  :  المطلب األول

  منظومة الكواكبي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) وزاد هــــ711ظــم ملــنت املنــار للنســفي ( ت واكيب يف أصــول الفقــه هــي نمنظومــة الكــ
  ، وقد صرح بذلك بقوله يف النظم :عليه بعض املسائل 

  )63(وقد اقتفيت وترية املنار           من غري إقالل وال إكثار
، وترجــــع أمهيــــة هــــذا الــــنظم ألمهيــــة أصــــله وخاصــــة عنــــد بيــــت  )  1400وتقــــع يف ( 
املنار الذي أثىن عليــه أهــل العلــم ، يقــول العيــين : " مل يـُـر مثلــه يف األصــول  احلنفية ، وهو منت

")64( .  
  ومطلع النظم قوله :

ـــمده     تتــــبارك اســـــمه وعــــــــز جمده   سبــــحان ربـــنا وجل حـ
  )65(مث الصالة والســــالم سرمدا      على النيب املصطفى نور اهلدى   

  
  جتهاد :ويقول عن شروط اال

  واالجتـــــــهاد شــــــرطه أن يُعــــلما     معاين الكتاب واملـــــقدما
  )66(من الـــــــوجـــــوه فيه واألقســـــام       وســـــنة النبـــــي ذي اإلكرام     

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

                                                             

 .  3منظومة الكواكيب ص   )63(

 . 3شرح املنار للعيين ص   )64(

 . 2منظومة الكوكيب ص   )65(

 . 73منظومة الكوكيب ص   )66(
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هـــ 1018د ســنة الكــواكيب احللــيب احلنفــي ، ولــ أمحد  هو حممد بن حسن بن أيب حيىي
مــن  ، من علماء احلنفية يف بالد الشام يف القرن العاشر اهلجري معروف مبفيت الديار احللبيــة ،

والفوائد السنية نظم فيها النقاية خمتصر الوقاية من كتب مؤلفاته : نظم خمتصر املنار وشرحه ، 
  . )67(هـ1096تويف سنة  فقه احلنفية ،

  
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

، شرحها املؤلف نفســه ، والشــرح لــه نســخة خطيــة  )68(ظومة الكواكيب طبعت قدمياً من
  مبكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة ، وقد حقق الشرح يف رسالة علمية .

                                                             

 . 6/356، وإعالم النبالء للطباخ  3/437ترمجته يف خالصة األثر   )67(

 هـ ، وهي نادرة الوجود اآلن .1317يف املطبعة العلمية مبصر  طبعة أوىل   )68(
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  :  المطلب الثاني

  . بغية اآلمل للصنعاين
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
 الكافــل يف أصــول الفقــه نظــم ( بغيــة اآلمــل ) يف أصــول الفقــه للصــنعاين هــو نظــم ملــنت

، ومــن ميزاتــه ذكــره خامتــة يف البــن مهــران مــن علمــاء الــيمن ، وهــو معــروف مبنظومــة الكافــل 
  ، ومطلعه قول الصنعاين :احلدود وأنواعها 

  قــــال فقـــري ربه مـــــحمد     أعـــــانه اهللا على مــــــا يقصد
  )69(فالً أمحد محداً يكون شامالً    وباألصول والفروع كا

  ويقول عن شروط العلة :
ــلة      شـرائط قد مجعت يف ستة ـــد أتى عـــندهم للعـــ   وقـ
  )70(ال تصدم النص وال إمجاعا     وال يكون جزؤها مضاعا

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

هو حممد بن إمساعيل بــن صــالح الصــنعاين ، أخــذ العلــم عــن علمــاء الــيمن ، مث رحــل 
خذ عن علماء مكة واملدينــة ، تــرك التقليــد وعمــل بالكتــاب وصــحيح الســنة ، إىل احلجاز ، وأ

ـــوير شـــرح اجلـــامع الصـــغري للســـيوطي ،  مـــن مصـــنفاته : ســـبل الســـالم شـــرح بلـــوغ املـــرام ، والتن
، وبغيــــة اآلمــــل وشــــرحها إجابــــة الســــائل ، تــــويف ســــنة  وتطهــــري االعتقــــاد عــــن أدران اإلحلــــاد 

  . )71(هـ1182
  النظم .ثالثاً : الجهود حول 

                                                             

 . 17بغية اآلمل مع شرحها إجابة السائل ص   )69(

 . 230بغية اآلمل مع شرحها إجابة السائل ص   )70(

 . 3/192، وأجبد العلوم  2/137ترمجته يف : البدر الطالع   )71(
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نظم بغية اآلمل شرحه  الصنعاين نفسه يف كتابه ( إجابة السائل ) وهــو أعلــم مبــراده ، 
  . )72(والشرح مطبوع

                                                             

بة السائل شرح بغية اآلمل ، حتقيق القاضي حسني أمحد السياغي ، والدكتور باسم : أصول الفقه املسمى : إجا  )72(
 هـ .1406،  1حسن بن حممد األهدل ، مؤسسة الرسالة ، ط 
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  :   المطلب الثالث

  . درر األصول، البن بونة 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
نظم : درر األصول يف أصول فقــه املالكيــة البــن بونــة الشــنقيطي مــن منظومــات القــرن 

) بيتــاً ، 17) بيتــاً ، وقــد اشــتمل علــى املقدمــة يف ( 422عشر اهلجري ، وتبلغ أبياته ( الثاين 
) بيتــاً ، 82) بيتــاً ، مث الكــالم ومعــاين احلــروف يف (55مث احلكم الشرعي ومــدارك العلــوم يف (

 ) بيتاً ، مث عصمة النــيب صــلى اهللا38مث األمر وما يتناوله اخلطاب واملفهوم واملبني وامل يف (
) ، مث النســخ والتعــارض والرتجــيح واإلمجــاع 55عليه وسلم والعام واخلاص واملطلق واملقيد يف (

) بيتــاً ، مث القيــاس وحكــم األشــياء قبــل 46) ، مث اخلرب وأقســامه والروايــة ومراتبهــا يف (42يف (
كــــام ) بيتــــاً ، مث االســــتفتاء واملفــــيت وأدلــــة مشــــروعية األح54الشــــرع والرتجــــيح واالجتهــــاد يف (

  ) .26وتصرفات املكلفني يف األعيان وخامتة يف (
تضــمن ،  مجيــل مشــتمل علــى أهــم مســائل أصــول الفقــه بشــكل مقتضــبوهــو نظــم 

ومراجــع ابــن  بأســلوب ســهل،  أصــول الفقــهعلــم  أكثــر مــن ثالثــني عنوانــاً مشلــت جــل مباحــث
 ، إضــافة إىل بونة يف النظم هي : مجــع اجلوامــع البــن الســبكي ، وشــرح تنقــيح الفصــول للقــرايف

     . )73(املستصفى للغزايل خاصة يف مباحث املنطق
  ومطلع النظم قوله :

  احلمد هللا الذي ال حتصى    آالؤه عداً وال ُتستقصى
  )74(وما هلا قــصر عـــلى زمــان      مـــعني وال عــلى مــــكان    

  ويقول عن المفهوم :
  عترفهو الذي دل عليه اللفظ في    غير محل نطقه فا

  وهو على ضربين ذو خالف    وذو وفاق بان وائتالف

                                                             

 . 29يُنظر : مقدمة حمقق درر األصول مع شرحه ص   )73(

 . 27درر األصول ص   )74(
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  )75(ما ثـــــبت الحكم لــه باألولى    وبالمساواة فخذه أصالً   
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هو املختار بن حممد سعيد ( بونة ) بن املستحي من اهللا بــن أعلــى اجلكــين الشــنقيطي 

ن عدد من علماء بلده مــنهم الشــيخ حبيــب بــن يتانيا ، مث أخذ عر هـ يف مو 1080، ولد سنة 
حممـــد اجلكــــين ، والشـــيخ املختــــار بــــن أمحـــد اجلكــــين ، وغريمهــــا ، مث جلـــس للتــــدريس ، وكــــان 

  ومها .النصيب األوفر لدروسه يف العربية وعل
ســاعده علــى إنشــاء عــدد مــن املنظومــات منهــا : تكميــل أللفيــة  عنايته باللغة العربيــةو  

نظــم مطــول يف املنطــق مســاه اه ( اجلــامع بــني التســهيل واخلالصــة ) ، ابــن مالــك يف النحــو مســ
حتفـــة احملقـــق يف حـــل مشـــكالت علـــم املنطـــق ) ، نظـــم مطـــول يف أصـــول الفقـــه مســـاه (مبلـــغ (

نظــم و ، ) بيــت 1500وهــو نظــم جلمــع اجلوامــع يقــع يف (املأمول على القواعد من األصــول ) 
ســابق ، هــر يل أن خمتصــر مــن الــنظم الويظ( درر األصــول ) وهــو الــذي جيــري احلــديث عنــه ، 

هـــ ، 1220ســنة  وقــد تــويفم املنطق وتنقيته من شوائب الفلســفة ، وكان البن بونة اهتمام بعل
  . )76(وعليه يكون قد عاش مائة وأربعني سنة

  
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
النــاظم نفســه مــن  مل أقــف علــى جهــود علميــة حــول نظــم درر األصــول ســوى مــا قــام

السنوســـي مـــن حتقيـــق  عبـــدالرمحن الباحـــث وكـــذلك مـــا قـــام ،  )77(شــرح الـــنظم ، وهـــو مطبـــوع
  .)78(بتعليقات مفيدة منهمتفرقة ضع االنظم وطباعته والتعريف باملؤلف ، والتعليق على مو 

                                                             

 . 52درر األصول ص   )75(

، وهدية العارفني  2/210، ومعجم املؤلفني  277ألمحد أمني ص ترمجته يف : الوسيط يف أدباء شنقيط  ) 76(
 . 14-9، ومقدمة السنوسي لدرر األصول ص  6/423

وهذا الشرح مطبوع بتحقيق الدكتور / حممد بن سيدي حممد موالي ، دار يوسف بن تاشفني  ، مكتبة اإلمام   )77(
 هـ .1427،  1مالك ، ط 
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  :   المطلب الرابع

  مراقي السعود، للعلوي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) 1003طويــــل بلغــــت أبياتــــه ( والصــــعود نظــــم نظــــم : مراقــــي الســــعود ملبتغــــي الرقــــي

 ، اعتمد فيــه مؤلفــه علــى مجــع اجلوامــع البــن الســبكي ، وشــرح تنقــيح الفصــول بشــكل )79(تبي
  .، وقد صرح بعدد من مراجعه يف آخر النظم كبري ، كما رجع إىل غريمها 

وكان مقصود الناظم نظم أصول املذهب املالكي لكنه استطرد فذكر غري ذلك ، وقــد 
بإتقــان  –فيمــا يظهــر يل  –، ومتيز هذا الــنظم  ، كما طبع مع شروحه)80(ع النظم مستقًال طب

  صاحبه لعلم أصول الفقه، وكثرة شروحه ، واشتهاره ، وخاصة عند املالكية .
  ومطلع النظم قوله :

  يقول عبداهللا وهو ارتسما        مسى له والعلوي املنتمى
  من اجلدى الذي دهورا غاضا     احلـــمد هللا الذي أفـــاضــا      
ـــروم نيلها حم     ــــوجعل الفروع واألصوال        ملن يـ   )81(صوالـ

  عن مسالك العلة :ويقول 
  ومسلك العلة ما دل على     علية الشيئ مىت ما حصال

  وــــيتلـــــٍب فــــعلة فسبــــل        ريح مثل ــــاإلمجاع فالنص الص
  )82(ي إذاً فما        ظهر الم مثت البا علماكمن أجل ذا فنحو   

                                                                                                                                                                               

هـ 1424،  1اجلزائر ، دار ابن حزم ، ط  –لسنوسي ، دار الرتاث ناشرون حيث طبعه عبدالرمحن بن معمر ا ) 78(
. 

 يف عدد أبيات النظم خالف بسبب األبيات املأخوذة من منظومات أخرى على تعد منها أم ال ؟ ) 79(

أصول من آخر طبعاته مستقًال طبع بعنوان : منت املنظومة املسماة : مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود يف  ) 80(
الفقه ، راجعه وصحح متنه وضبطه الدكتور / حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، الناشر حممد حممود 

 هـ .1429،  2جدة ، ط  –اخلضر القاضي ، دار املنارة 

 . 7مراقي السعود  ص   )81(
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  ثانياً : التعريف بالناظم .
هو عبداهللا بن احلــاج إبــراهيم العلــوي الشــنقيطي ، ولــد يف منتصــف القــرن الثــاين عشــر 
اهلجــري ، أخــذ العلــم عـــن علمــاء بلــده مـــنهم : املختــار بــن بونـــا اجلكــين ، مث رحــل إىل فـــاس 

ســـع ســـنني ، وأخـــذ عـــن علمائهـــا مث توجـــه للحـــج ومـــر مبصـــر ومـــراكش بـــاملغرب ، وأقـــام ـــا ت
ىل بلــده واشــتغل بــالتعليم والتــأليف ، حــىت ُعــد القاهرة مث رجع إىل املغــرب ، مث إوالتقى بعلماء 

  من كبار علماء عصره من مؤلفاته :
  مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود ، وهو هذا النظم . -1
  عود .شرح ملراقي الس نشر البنود وهو -2
طلعة األنوار ، وشــرحها : هــدي األبــرار يف مصــطلح احلــديث ، اختصــر ــا ألفيــة  -3

  . )83(العراقي
 )84(هـــ عــن عمــر ينــاهز الثمــانني ســنة1233وغريها يف خمتلف العلوم ، وقد تويف عــام 

.  
  
  
  
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
ناظمــه ، وشــروحه ه كما شرحألمهية هذا النظم عند املالكية حرص عدد من علمائهم  

  هي :
                                                                                                                                                                               

 . 86مراقي السعود ص   )82(

 . وهو مطبوع بتحقيق الشيخ حسن مشاط  ) 83(

، وشجرة النور الزكية ص    ، والينبوع املغريب ، عبداهللا    37وسيط يف تراجم أدباء شنقيط ص ترمجته يف : ال ) 84(
 ، ومقدمة مراقي السعود إىل مراقي السعود   . 1/324كنون 
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  . )85(نشر البنود على مراقي السعود، وهو شرح للناظم نفسه، وهو مطبوع -1
فــــتح الــــودود شــــرح مراقــــي الســــعود ، وهــــو شــــرح خمتصــــر حملمــــد بــــن حيــــىي الــــواليت  -2

  . )86(صاحب نيل السول على مرتقى الوصول ، وهو مطبوع
حملمــد بــن زيــدان اجلكــين ،  مراقي السعود إىل مراقي الســعود ، وهــو شــرح متوســط -3

  . )87(وهو مطبوع
نثر الورود شرح مراقي السعود ، للشيخ حممد األمني الشنقيطي ، ومل يكملــه ، مث  -4

  . )88(أكمله تلميذه حممد حبيب الشنقيطي ، وهو مطبوع
وقد طبع قريباً باسم : ( دارج الصعود إىل مراقي السعود ) مجعــه مــن إمــالءات الشــيخ 

 )89(لشنقيطي تلميذه الشيخ أمحد بــن حممــد األمــني بــن أمحــد الشــنقيطيحممد األمني ا
.  

                                                             

 . هـ1409،  1بريوت ، ط  –يف جزئني يف دار الكتب العلمية  ) 85(

عبداهللا حممد حيىي الواليت ، وطبع يف دار عامل الكتب  قام بتصحيحه وتدقيقه ومراجعته حفيد املؤلف بابا حممد ) 86(
 .  هـ 1412

بتحقيق د. حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي ، وقد حققه يف رسالته املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية ،  ) 87(
 .  هـ1413  1القاهرة ، ط  –مكتبة ابن تيمية 

 .  هـ 1415   1جدة ، ط  -القاضي ، دار املنارة يف جملدين ، ونشره حممد حممود حممد اخلضر ) 88(

 هـ .1429،  1الرياض ، ط  –وطبع يف مكتبة الرشد ناشرون    )89(
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  :   المطلب الخامس

  . نظم الورقات للكنيت
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
نظــم ملــنت الورقــات للشــيخ الكنــيت مســاه ( مــنح الفعــال ) ، وقــد امتــاز هــذا الــنظم هــذا 

، وهــو اره يف احملاضــر املوريتانيــة باالختصــار وحســن الســبك ، وتتبــع األصــل ، كمــا متيــز بانتشــ
  . )90(مطبوع

  ومطلع النظم قوله :
  )91(إحسانه ومنه الفضل        محداً ملن فرع اهلدى من أصل 

  ويقول عن إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم :
  إقراره الشخص على شيء فعل       بعصره وعلمه ما قد نقل

ـــته بغري مـــــــجلسه    ــ ــ   )92(فــــعل عــــــاملاً به كمجلسه     ومـــــا بوق
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هـــو ســـيدي حممـــد بـــن ســـيدي املختـــار الكنـــيت ، ولـــد يف موريتانيـــا يف بيـــت علـــم، مـــن 
مصنفاته : علم اليقني وسنن املتقني حبسم الرشوة املزورة حبــق املســتحقني ، ونظــم مــنح الفعــال 

  . )93(هـ1244وشرحه ، تويف سنة 
  
  
  لثاً : الجهود حول النظم .ثا

                                                             

 هـ .1422،  1بعناية حممد حمفوظ بن أمحد ، طبع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  ، ط   )90(

 . 12نظم الورقات مع شرحه للواليت ص   )91(

 .  80ه للواليت  ص نظم الورقات مع شرح  )92(

 . 10-9ترمجته يف مقدمة حمقق شرح نظم الورقات ص   )93(
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  هلذا النظم شرحان مها :
، وقــد متيــز )94(شرح خمتصر للشيخ حممد بن حيىي الواليت ، وهو مطبوع مع الــنظم -1

  الشرح بكثرة األمثلة ، وخاصة يف مسائل دالالت األلفاظ .
شرح الناظم نفسه ، وهو شــرح كبــري مســاه ( ترمجــان املقــال ورافــع اإلشــكال بشــرح  -2

  لفعال ) وهو غري مطبوع .منح ا

                                                             

 بعناية حممد حمفوظ بن أمحد كما سبق .  )94(
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  : المطلب السادس

  بن أبي كف .نظم أصول اإلمام مالك ال
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) بيتــاً ، جــاءت املقدمــة 30يف أصول مذهب اإلمام مالك بلغــت أبياتــه (نظم خمتصر 

ـــات مث شـــرع النـــاظم يف ذكـــر أصـــول اإلمـــام مالـــك مـــن الكتـــاب والســـنة ، وكيفيـــة  )6يف ( أبي
، مث  اً بيتــ )16واألدلــة املختلــف فيهــا يف ( تفادة منهمــا ، مث تكلــم عــن اإلمجــاع والقيــاساالســ

  . )95(أبيات )8ر للقواعد اخلمس الكربى يف (عرض باختصا
  ومطلع النظم :

  احلمد هللا الذي قد فهما       دالئل الشرع العزيز العلما
  )96(امث الصالة والسالم أبداً       على النيب اهلامشي أمحد   

  ومن النظم قوله :
  أدلة املذهب مذهب األغر       مالك اإلمام ستة عشر

  م املنةــــنة من له أتــنص الكتاب مث نص السنة         س
  )97(وظاهر الكتاب والظاهر من        سنة من بالفضل كله قمن       

ام ومـــن مميـــزات هـــذا الـــنظم االختصـــار الشـــديد ، وكونـــه خاصـــاً بأصـــول مـــذهب اإلمـــ
مالـــك ، وخاصـــة األدلـــة اإلمجاليـــة املتفـــق عليهـــا ، واملختلـــف فيهـــا ، وطريقـــة جـــرد األدلـــة دون 

  عوارضها .
  

   ثانياً : التعريف بالناظم .

                                                             

 والنظم مطبوع ملحق بدرر األصول يف أصول فقه املالكية البن بونة الشنقيطي . ) 95(

 .95نظم ابن أيب كف ملحق بدرر األصول ص   )96(

 .   96-95بدرر األصول ص نظم ابن أيب كف ملحق  ) 97(
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سيدي أمحد بن حممد بن أمحد املكىن بأيب كــف احملجــويب الــواليت املوريتــاين ، عــامل هو 
د الفقهيــة ، وقــرة العــني نظــم املنجــور اشــتغل بالقضــاء ، مــن مصــنفاته : املهيــع اجلليــة يف القواعــ

يف القواعـــد الفقهيـــة ، ونظـــم تبصـــرة ابـــن فرحـــون يف القضـــاء ، وتبيـــني املقاصـــد علـــى تســـهيل 
الفوائد البن مالك يف النحو ، ونظم يف التوحيد ، ونظم يف أصول اإلمــام مالــك ، وتــويف عــام 

  . )98(هـ1275
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
رح وجيــز حملمــد بــن حيــىي بــن عمــر املختــار بــن الطالــب عبــداهللا لــنظم ابــن أيب كــف شــ

  . )99(املعروف بالواليت يف كتاب مساه : ( إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك )

                                                             

، ومقدمة حتقيق إيصال  33، ومعجم املؤلفني يف القطر الشنقيطي ص  555ترمجته يف : بالد شنقيط ص  ) 98(
 .  23السالك ص 

، وهو مطبوع قدميا يف  12فلم  68/80له نسخة خطية مبكتبة املخطوطات باملسجد النبوي الشريف برقم  ) 99(
هـ ، وطبع 1346ر باملطبعة التونسية سنة لصاحبيها حممد األمني وأخيه الطاه صفحة يف املكتبة العلمية 40

 1الكويت ، ط  –حديثا بتحقيق ياسر عجيل النشمي حمققا برسالة ماجستري وطبع يف مكتبة املعارف املتحدة 
 هـ .1427
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  :   المطلب السابع

  . املنار للكوراين نظم 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
املنــار للنســفي ،  هذا نظم ألحد أشهر متون أصول الفقــه عنــد احلنفيــة ، أال وهــو مــنت

، ) بيتــاً 177حيث قام الكــوراين بــنظم خالصــة هــذا املــنت يف هــذا الــنظم الــذي بلغــت أبياتــه (
وقد جاء هــذا الــنظم تابعــا ألصــله علــى طريقــة احلنفيــة خاليــاً مــن االعرتاضــات ، ومطلــع الــنظم 

  قوله :
  احلـــمد هللا عــــلى نــــواله     صـــلى على مـــــحمد وآله

  )100(وجنده وسلما     ما دام فرع من أصوله مناوصحبه 
  ويقول عن القياس :

  إن ثبت األصل بنص وسرى     إىل نظري حكمه وما جرى
ــــظري نص آخر      فــــــهو قياس ثابت معترب ـــك النـ   )101(يف ذلـ

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .
، رحــل إىل بغــداد  هـــ1231بن قاسم الكــوراين ، ولــد ســنة  هو طه بن أمحد بن حممد

وا تعلم ، حىت صــار قاضــي املوصــل ، مــن مصــنفاته : رســالة يف الــرد علــى النصــارى ، رســالة 
يف وجــــــــوه الــــــــنظم واعتباراتــــــــه ، منظومــــــــة يف العــــــــروض ، نظــــــــم وشــــــــرح املنــــــــار ، تــــــــويف ســــــــنة 

  . )102(هـ1300
  
  الثاً : الجهود حول النظم .ث

                                                             

 . 18نظم املنار مع شرحه ص   )100(

 . 103نظم املنار مع شرحه ص   )101(

 . 5/43، ومعجم املؤلفني  2/724، وإيضاح املكنون  1/433هدية العارفني ترمجته يف :   )102(
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، مــع )103(اً خمتصــراً ، وهــو مطبــوعقــام النــاظم الكــوراين بشــرح هــذا الــنظم بنفســه شــرح
التزامه بأصل الكتاب يف النظم والشرح إال أنه أحياناً ينبــه علــى مــا يــراه ضــعيفاً ، أو يعــدل إىل 

  ما هو راجح عنده ، كما أغفل بعض املوضوعات اليسرية كمعاين احلروف واألهلية .

                                                             

 هـ .1408  1القاهرة ، ط  –بتحقيق الدكتور / شعبان بن حممد إمساعيل ، دار السالم   )103(
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  :   ثامنالمطلب ال

  . البدر الالمع لألمشوين
  

  لنظم .أوًال : التعريف با
البــدر الالمــع نظــم ملــنت مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه البــن الســبكي ، وهــذا املــنت مــن 
أهم املتون املتأخرة ، والذي مجعه مصنفه من مائة كتاب ، كما اعتىن به العلماء شرحاً ونظمــاً 
، وهــذا الــنظم نظــم طويــل اشــتمل علــى مجيــع مســائل مجــع اجلوامــع مــع األمثلــة، وهــو مطبــوع 

  . )104(قدمياً 
  ومطاع النظم قوله :

ـــلي ــ ــ ــ   يقول ذو التقصري األمشوين علي      احلــــمد هللا املهيمن الع
ــيب أحـــــــمد التهامي ــ ــ   )105(وأفـــــضل الصـــــــالة والســــــتالم      على النـ

  كما يقول عن االستحسان :
  من مجلة األدلة استحسان    ردوه واحتج به النعمان

  )106(مفسر ذا بدلـــــيل يظهر     يف النـفس والتعبري عنه يقصر        
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
  هو سيدي علي األمشوين ، مل أقف على ترمجة له .

  
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .

                                                             

 هـ مطبعة السعادة مبصر  .1332سنة   )104(

 . 2البدر الالمع يف نظم مجع اجلوامع ص   )105(

 . 87مجع اجلوامع  ص البدر الالمع يف نظم   )106(
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 110مل أقف على جهــد حــول الــنظم ، وقــد طبــع جمــرداً مــن أي تعليــق أو حاشــية يف 
  صفحة .
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  :   المطلب التاسع

  هداية الوصول، للعبادي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
نظم : هداية الوصول يف علم األصول نظــم طويــل متــأخر للشــيخ أمحــد العبــادي أحــد 

) بيتــاً ، حيــث جــاء 780علمــاء الــيمن يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري ، وقــد جــاء الــنظم يف (
) بيتــــاً ، مث التكليــــف 68احلــــديث عــــن املقدمــــة وتعريــــف أصــــول الفقــــه واملقدمــــة املنطقيــــة يف (

مث الكالم وأقسامه واألمــر والنهــي والــدليل يف ) بيتاً ، 95قبح يف (واحلكم الشرعي واحلسن وال
) مث أقســام األلفــاظ والنســب األربــع والعــام واخلــاص ، واملطلــق واملقيــد وامــل واملبــني يف 68(
ــاً ، مث املنطــوق واملفهــوم ، والنســخ يف (78) بيتــاً ، مث مباحــث الســنة يف (183( ) ، 78) بيت

ـــــة يف (مث اإلمجـــــاع وتعـــــارض األل ـــــب األدل ـــــاس واالســـــتدالل ، وترتي ـــــاً، مث 111فـــــاظ والقي ) بيت
  ) بيتاً .66املفيت واملستفيت يف (التعارض وقوادح األدلة ، واالجتهاد ، والتقليد و 

  . )107() بيتاً ، وهو مطبوع23م بتوجيهات عامة يف (مث ختم النظ 
  ويتميز بالسهولة والوضوح ، وظهور املعىن . 

  ومطلع النظم قوله :
  أمحد ريب منزل الكتاب         هدى وذكرى ألويل األلباب   

  مث الصالة والسالم سرمدا       على ختام املرسلني أمحدا
ــــبني مث احلـــكمة ـــابه املـ   )108(علم بـــــالرفق خـــيار األمــــــة     كت

  ويقول عن أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم :
  الكرام         مل ختـــــل من ثـــالثة أحكام أفعال خــــري األنبــــياء

  الفرض واملباح مث املستحب       ألا مل تعد عن هذه الرتب
ـــبلة        إن مل يـــكن عبادة يف اجلملة    فـــفعله املنــــسوب للجــــ

                                                             

 هـ .1413،  1بريوت ، ط  –بعناية / عقيل بن زيد املقطري ن مؤسسة الريان  ) 107(

 . 9هداية الوصول يف علم األصول ص  ) 108(
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ــــــرب وامل     ـــــــنامفـــــإنه الـــــمباح كـــــــالقـــــــيام       واألكـــــل والشـ
ــــعصــــــوم      ـــعله ألنــــه امل ــ ـــــدخــــل املــــكروه          يف ف   )109(ال يــــ

  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
، وطلــب العلــم هـــ 1300هو أمحد بن حممد بن عوض العبادي ، ولد يف الــيمن ســنة 

وصــل إىل عاصــمة بــالد األفغــان  يف بلده ، مث سافر لعدد من األمصار رغبة يف االســتزادة حــىت 
ـــيمن ، وعمـــل يف  ـــد ، مث حـــج ورجـــع إىل ال ـــل ، وأقـــام ـــا تســـع ســـنني ، مث انتقـــل إىل اهلن كاب

هدايــة املريــد  ، ولــه جهــود كبــرية يف نشــر الســنة ، وحماربــة البدعــة ، مــن مؤلفاتــه : )110(التعلــيم
م األصــول ، وهــو هــذا هدايــة الوصــول يف علــق والتوحيــد ، منظومــة يف العقيــدة ، إىل سبيل احلــ

  النظم .
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
  ملنظومة هداية األصول للعبادي شرحان مها :

حتفــة املســؤول بشــرح هدايــة األصــول يف علــم األصــول ، وهــو شــرح مطــول ألحــد  -1
  طلبة العلم يف اليمن .

  . )111(شرح خمتصر ألحد طلبة العلم يف اليمن -2

                                                             

 . 9هداية الوصول يف علم األصول ص  ) 109(

 . 6-5يُنظر مقدمة هداية الوصول ص  ) 110(

 . 7يُنظر مقدمة هداية الوصول ص  ) 111(
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  :   المطلب العاشر

  . صول للجزائريسلم الو 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
نظـــم ( ســـلم الوصـــول إىل الضـــروري مـــن علـــم األصـــول ) هـــو نظـــم جلـــل مســـائل مـــنت 

) 99الديسي اجلزائــري ، والــنظم يقــع يف (  ، نظمه الشيخ حممدالورقات إلمام احلرمني اجلويين
) 8ة وأنــواع العلــم يف () بيتاً ، مث تعريف األحكام الشــرعي11بيتاً ، حيث جاءت املقدمة يف (

) 13) بيتــاً ، مث العــام وامــل والـــنص يف (13أبيــات ، مث أقســام الكــالم واألمــر والنهـــي يف (
) 19) بيتــاً ، مث أإلمجــاع واألخبــار والقيــاس يف (13بيتــاً ، مث األفعــال والنســخ والتعــارض يف (

ات ، مث االجتهــاد واخلامتــة ) أبيــ7بيتاً ، مث االستصحاب والرتجــيح وصــفة املفــيت واملســتفيت يف (
  ) بيتاً .15يف (

  ومطلع النظم قوله :
  احلمـــد هللا على اإلنـــعــام       بنعـــمة اإليـــــمان واإلسالم

ــريا طيباً       مصلياً عـــلى احلبيب اتىب       ــ   أمحده محداً كث
ـــتتلة الســـــنة وا       )112(لكتـــــابحمــمد واآلل واألصحاب       حـــمـ

  ويقول عن الرتجيح :
ــفي ال عرتك ذلة ـــلي من األدلة      على اخلـــ   وقدم اجلـ

  )113(وقدم النطق على القياس       مث اجللي منه عند الناس
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هـــ 1270هو حممد بن حممد بــن حممــد بــن عبــدالرمحن الديســي ، ولــد يف اجلزائــر ســنة 

كف بصره وهو صغري فأكب على حفظ املتون حىت زادت حمفوظاته على مخســني وا تعلم ،  

                                                             

 .  39صول إىل الضروري من علم األصول ملحقة باجلهد املبذول ص سلم الو  ) 112(

 . 51سلم الوصول إىل الضروري من علم األصول ملحقة باجلهد املبذول ص  ) 113(
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متناً ، من مصنفاته : جواهر الفوائد وزواهر الفرائد، وهــو عبــارة عــن خمتــارات متنوعــة ، والزهــرة 
املقتطفة منظومــة يف اجلمــل النحويــة ، واملنــاظرة بــني العلــم واجلهــل ، وســلم الوصــول وهــي هــذه 

  . )114(هـ1339ة املنظومة ، تويف سن
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

النصــــح نــــاظم نفســــه يف شــــرح حمتصــــر مســــاه : (منظومــــة ( ســــلم الوصــــول ) شــــرحها ال
  . )115(لقراء سلم الوصول ، وهو مطبوعاملبذول 

                                                             

، ومعج أعالم اجلزائر  ص  2/240ترمجته يف : تعريف اخللف برجال السلف لتلميذه أبو القاسم احلفناوي  ) 114(
 .  32-7ذول ص ، ومقدمة حمقق النصح املب 142

 هـ .1431   1بريوت ، ط  –بتحقيق حممد شايب شريف ، دار ابن حزم  ) 115(
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  :   حادي عشرالمطلب ال

  رشف الشمول، البن بدران .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) البــن بــدران احلنبلــي مــن منظومــات أصــول نظم ( رشف الشــمول مــن علــم األصــول 

) بيتــاً ، وقــد نظمهــا ابــن بــدران علــى حبــر الرجــز ، حيــث 143املتوســطة حيــث تقــع يف ( الفقه
لـــم علــى املبتـــدئني مــن خـــالل خلــص فيهــا مهمـــات علــم أصـــول الفقــه قاصـــداً تســهيل هــذا الع

أنــه استقصــى الشــرب ، واملعــىن لشمول ) والشمول هــو املــاء البــاردرشف احفظها، وقد مساه ( 
وقــد صــرح ابــن بــدران يف مقدمــة الــنظم بأنــه نظمــه يف بداياتــه ، )116(منه حىت مل يدع منــه شــيئاً 

  .يف طلب العلم 
) بيتاً ، مث احلكم وحد العلم ومداركــه 22وقد بدأه مبقدمة مث تعريف أصول الفقه يف (

ــــة األلفــــاظ يف (13يف ( ــــاً ، مث مباحــــث الكتــــاب ودالل ــــاً، 49) بيت مث مباحــــث الســــنة يف ) بيت
، مث خـــتم الـــنظم باحلـــديث عـــن ) بيتـــاً 32ل يف () بيتـــاً ، مث اإلمجـــاع والقيـــاس واالســـتدال13(

هـــ ، وهــي مطبوعــة عــن 1304) بيتاً ، وقد ذكر يف آخرها بأنه نظمها سنة 15االجتهاد يف (
  . )117( تسلية اللبيب عن ذكرى حبيب )فريدة خبط املؤلف ضمن ديوانه : (نسخة خطية 

  وقد جاء مطلع النظم بقوله :
  احلمــــد هللا الذي قـــــد نظما          مشل الفروع باألصول كرما

  )118(وعم بالفضل من العهد الذي     لدر مكنون الكتاب حيتذي
  كما قال يف باب السنة :

  قــــول النيب املصطفى كفـــــعله      بال نــــــزاع حجة يف شــــــرعه    
  )119(دا الذي كان به خمصصا       مثل األضاحي والوضال والنساع          

                                                             

 . 3/194يُنظر : القاموس احمليط  ) 116(

 هـ .1425دمشق عام  –بعناية نور الدين طالب ، وقد صدرت الطبعة األوىل عن دار الصديق  ) 117(

 . 15رشف الشمول ص  ) 118(
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  ثانياً : التعريف بالناظم .

هو عبدالقادر بن أمحــد بــن مصــطفى بــن عبــدالرحيم بــن بــدران الســعدي الــدومي ، مث 
هـ ، وا نشــأ وتعلــم 1265الدمشقي احلنبلي السلفي ، ولد يف دومة من أعمال دمشق سنة 

هم : حممد بن عثمان اخلطيب الدومي ، مث ارحتل إىل دمشــق لطلــب وأخذ عن علمائها ، ومن
العلم على شيوخها ، ومنهم : حممد مصطفى الطنطاوي ، وأمحد حسن الشطي ، وسليم بــن 

  ، وغريهم .ياسني العطار ، وعالء الدين بن عابدين 
ملــك وقد توىل التدريس يف دومة مث يف اجلامع األموي يف دمشق ، كما توىل اإلفتــاء لل

بنــاء جنــد يف ســوريا ن كمــا عمــل مصــححاً يف بعــض املطــابع ، وتــوىل حتريــر أل وذلــكعبــدالعزيز 
ـــر، ومصـــر، بعـــض الصـــحف الدمشـــقية  ـــبالد كـــاملغرب، واجلزائ ، كمـــا ارحتـــل وزار عـــدداً مـــن ال

  ولبنان ، كما زار إيطاليا وفرنسا، وكانت له صالت مع رجاالت املسلمني يف عصره .
زادت مؤلفاتــه علــى اخلمســني ، ومــن أشــهرها مــا ن التــأليف فقــد ويعــد مــن املكثــرين مــ

  يأيت :
  نزهة اخلاطر العاطر يف شرح روضة الناظر . -1
  املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل . -2
  ذيب تاريخ دمشق البن عساكر . -3
  جواهر األفكار ومعادن األسرار يف تفسري كالم العزيز اجلبار . -4
  ل ومسامرة اخليال .منادمة األطال -5
  رشف الشمول ، وهو هذا النظم . -6

  . )120(هـ1346تويف سنة 
  

                                                                                                                                                                               

 . 21رشف الشمول ص  ) 119(

، وعالمة الشام عبدالقادر  345، وأعيان دمشق ص  4/37، واألعالم  2/184ته يف معجم املؤلفني ترمج ) 120(
 بن بدران ، حممد بن ناصر العجمي  .
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  ثالثاً : الجهود حول النظم .
  مل أقف على أي جهد علمي متعلق بنظم رشف الشمول .
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  املبحث الرابع:
  

  منظومات أصول الفقه في العصر الحاضر .
  ة مطالب هي :وفيه سبع

  

  لحكمي .المطلب األول :  وسيلة الحصول، ل
  المطلب الثاني : التحفة المرضية، لألثيوبي .

  المطلب الثالث : نظم مفتاح الوصول البن اإلمام .
  المطلب الرابع : منظومة أصول الفقه، البن عثيمين .

  المطلب الخامس : نظم األصول من علم األصول 
  البن مود  .                        

  األصول، المطلب السادس : الوصول إلى نظم 
  لحاكم المطيري .                        

  المطلب السابع : القالئد الجلية للفضفري .



Australian Islamic Library  

(www.australianISLAMIClibrary.org) 

 

63 |  P a g e

  :    المطلب األول

  ، للحكمي . وسيلة الحصول
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
) 640نظــم وســـيلة احلصـــول إىل مهمــات األصـــول للشـــيخ حــافظ احلكمـــي يقـــع يف (

هــــ ، واشـــتملت علـــى مقدمـــة 1373لشـــيخ حـــافظ عـــام بيتـــاً علـــى حبـــر الرجـــز ، وقـــد نظمهـــا ا
ثاين يف الســنة ،  ومخسة أبواب وخامتة ، حيث جاء الباب األول يف الكتاب ، وجاء الباب ال

وجاء الباب الثالث يف وجوه اخلطاب ، وجاء الباب الرابــع يف اإلمجــاع ، وجــاء البــاب اخلــامس 
  يف القياس ، واخلامتة يف االجتهاد .

النظم بالسهولة والوضوح ، وانتخابه من أهم كتب أصول الفقه ، كمــا  وقد امتاز هذا
متيـــز بوجـــود أمثلـــة بعـــد ذكـــر قواعـــد أصـــول الفقـــه ، ومـــن ذلـــك قولـــه عـــن فـــرض العـــني وفـــرض 

  الكفاية :
  فاألول الفرض على األعيان    يُفعل من مجع ومن وحدان

ــــيد والصالة    واحلــــج والصـــــ ـــه التوحــ ـــاةمــثالــ ـــزكـ   يام والـ
  والثاين فرضه عليهم واألدا    يكفي إذا من بعضهم قد وجدا  
  )121(د جرىــــثله سد الثـــــغور قـوم   كـــولتكن منكم فلوال نفرا        

، كمــا طبــع يف مقدمــة شــرحه  )122(وقــد طبــع الــنظم ثــالث مــرات كلهــا نــادرة الوجــود
  .اجلهد املبذول وسيأيت احلديث عنه 

  اً : التعريف بالناظم .ثاني

                                                             

 . 9وسيلة احلصول مع شرحها اجلهد املبذول ص  ) 121(

  ) صفحة .35هـ مبطابع البالد السعودية يف (1373الطبعة األوىل : يف حياة املؤلف عام  ) 122(
  ) صفحة  .31هـ يف (1392لطبعة الثانية : يف مطبعة حممد علي صبيح عام وا

 هـ .1393والطبعة الثالثة يف مطابع شركة اجلزيرة بالرياض عام 
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ونشــأ يف قريتــه ، هـــ 1342حافظ بن أمحد بن علي بن أمحد احلكمي ، ولــد ســنة هو 
مث التحــق باملدرســة الســلفية الــيت أنشــأها الشــيخ عبــداهللا القرعــاوي يف جنــوب اململكــة العربيــة 
 الســـعودية ، وقـــد أخـــذ عـــن شـــيخه القرعـــاوي كثـــري مـــن العلـــوم وأواله عنايتـــه ، كمـــا أخـــذ عـــن
الشــيخ عبــدالرمحن املعلمــي والشــيخ حممــد بــن عبــدالرازق محــزة ، وخاصــة عنــد ســفره ملكــة ، لــه 
مؤلفات كثرية منها : معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف العقيدة ، وأعالم 
السنة املنشورة العتقاد الطائفــة الناجيــة املنصــورة ، والســبل الســوية لفقــه الســنن املرويــة ، وشــرح 

  الورقات ، ووسيلة احلصول إىل مهمات األصول وهو هذا النظم .
  هـ وعمره مخس وثالثون سنة رمحه اهللا تعاىل .1377تويف سنة 

  
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

منظومة : وسيلة احلصول شرحها الشيخ زيد بن حممد املدخلي بشرح مســاه : ( اجلهــد 
ة احلصــول إىل مهمــات األصــول ) يف ثالثــة أجــزاء املبذول يف تنوير العقول بشرح منظومة وسيل

، والشيخ زيد هو أحد تالمذة صاحب املنظومة الشيخ حــافظ احلكمــي ،  )123(، وهو مطبوع
  وقد أثبت يف أول كل جزء أبيات املنظومة اليت شرحها يف ذلك اجلزء .

                                                             

 هـ .1428،  1القاهرة ، ط  -يف جملد كبري ، دار املنهاج  ) 123(
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  :   المطلب الثاني

  التحفة المرضية، لألثيوبي .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
ظم ( التحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهــل الســنة الســنية ) نظــم ن
، نظم فيه الشيخ حممد بن علــي بــن آدم  األثيــويب كتــاب: ( معــامل يف ) بيت 3074يقع يف (

  . )125(مع زيادات وحتقيقات ، وهو مطبوع )124( أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة )
األمثلــة علــى املســائل الــيت ذكرهــا النــاظم مــع ترتيبهــا ترتيــب  وقــد متيــز هــذا الــنظم بــذكر

  الكتاب املنظوم وذكر أبوابه وفصوله يف مكاا .
  وقد جاء مطلع النظم بقوله :

  احلمد هللا الذي قـــد أرسال         حممداً بالنور فالدين اعتلى
ــلوب اتزنت ـــت به القــ   )126(أشرقت األرض به وازينت     تألفـ

  ول عن صيغة األمر :كما يق
  لألمر صيغة عليه قـــــد تدل        بذا يقـــول السلف الغر فقل
  وقد نفى صيـــــغته املبتدعة      إذ الكالم عنــــدهم معىن معه

  )127(أي هو معىن قائم بالذات ال     لفظ له احتـــج ببهتان جال
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
هـ يف إثيوبيا ، حفــظ 1366وسى اإلثيويب ، ولد سنة هو حممد بن علي بن آدم بن م

القـــرآن يف صـــغره ، وكثـــري مـــن املنظومـــات ، وهـــو يعمـــل أســـتاذاً يف دار احلـــديث اخلرييـــة مبكـــة 

                                                             

)124 ( . 

 .هـ 1426،  1الرياض ، ط  –مكتبة الرشد ناشرون  ) 125(

 . 5رضية ص التحفة امل ) 126(

 . 175التحفة املرضية ص  ) 127(
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املكرمــة ، مــن مصــنفاته : ذخــرية العقــىب يف شــرح اتــىب ، وهــو شــرح للنســائي ، والبحــر احملــيط 
لعـــني يف تلخـــيص تـــراجم الصـــحيحني ، الثجـــاج يف شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن احلجـــاج ، وقـــرة ا

، واجللــيس الصــاحل النــافع شــرح الكوكــب الســاطع وإحتاف النبيل مبهمات علم اجلرح والتعــديل 
، والتحفـــــة املرضـــــية يف أصـــــول الفقـــــه وهـــــو كتابنـــــا هـــــذا ، وغريهـــــا ، فهـــــو مـــــن املكثـــــرين مـــــن 

  . )128(التأليف
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
بشــرح نظمــه ( التحفــة املرضــية ) يف كتابــه : املنحــة الرضــية قــام الشــيخ حممــد األثيــويب 
  . )129(شرح التحفة املرضية ، وهو مطبوع

                                                             

 . www.alsonah.orgترمجته يف موقعه اخلاص على شبكة املعلومات   ) 128(

  هـ  .1426،  1الرياض ، ط  –يف ثالث جملدات لدى مكتبة الرشد ناشرون  ) 129(



Australian Islamic Library  

(www.australianISLAMIClibrary.org) 

 

67 |  P a g e

  :   المطلب الثالث

  .نظم مفتاح الوصول البن اإلمام 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
هــذا نظــم متــأخر لكتــاب ( مفتــاح الوصــول إىل علــم األصــول ) للشــريف التلمســاين ، 

) بيتــاً كمــا 283مد مب عبــداهللا بــن اإلمــام اجلكــين ، وقــد جــاء الــنظم يف (قام بنظمه العالمة حم
يتميز هذا النظم بتعلقه بأحــد كتــب أصــول الفقــه املهمــة يف فــن ختــريج الفــروع علــى األصــول ، 
فتميـــز الــــنظم راجــــع لتميــــز أصــــله الــــذي جــــاء بأســــلوب قــــوي مــــع دقــــة يف النظــــر ، كمــــا عــــىن 

  أصول الفقه .التلمساين جبوانب خلت منها مؤلفات 
  ومطلع النظم قوله :

  بسم اإلله ذي اجلالل يبتدي    عبيده يرجو بلوغ املقصد
ــول         مناهجاً للفقه واألصول       )130(حــــمدا ملن فتــح للوصـ

  ويقول يف صيغ العموم :
  لفـــظ لفرديــــن فأكـــثر مشل       من غري حصر بالعموم حيتفل    
  )131(ول من أسام       وما أتى للشـــرط واســـــتــــفهاممن ذلك املوص      

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

هو حممــد بــن عبــداهللا بــن ســيد حممــد بــن حممــد األمــني بــن اإلمــام عبــداجلليل اجلكــين ، 
يف موريتانيـــا ، ونشـــأ يف بيـــت علـــم ، وتنقـــل بـــني احملاضـــر العلميـــة حـــىت  هــــ1350ولـــد ســـنة 

س حمظرته الشهرية فأقبل عليه الطالب ، من مؤلفاتــه : حليــة املســامع استكمل علومه ، مث أس
مبكنونات الدرر اللوامع ، وحتبري ابن بري يف القراءات السبع ، ونظــم مفــردات القــرآن ، ونظــم 

                                                             

  .  23نظم مفتاح الوصول مع شرحه تنوير العقول ص  ) 130(
  . 97نوير العقول ص نظم مفتاح الوصول مع شرحه ت ) 131(
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مفتاح الوصول وهو كتابنا هذا، وتدريب العقول على موافقة املعقول للمنقول ، ونظم البالغــة 
  .)132(هـ 1413الواضحة ، تويف سنة 

  
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

نظراً لتأخر نظم مفتاح الوصول قلت اجلهود العلمية حولــه فلــم أقــف إال علــى شــرح : 
لــه ، وقــد امتــاز الشــرح بالدقــة وذكــر األمثلــة مــن أصــل الــنظم وهــو كتــاب :  )133(تنــوير العقــول

  مفتاح الوصول ، مع وجود بعض اإلضافات اجلديدة .

                                                             

  . 20-13ترمجته يف : مقدمة حتقيق تنوير العقول ص  ) 132(
هـ 1427،  1والشارح هو الدكتور : حممد بن سيد حممد بن موالي ، والشرح مطبوع يف دار ابن حزم ، ط  ) 133(

.  
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    : المطلب الرابع

  منظومة أصول الفقه، البن عثيمني .
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ حممد العثيمني أنشأها خمتصرة لتســاعد يف تيســري 

وقــــد  ) بيــــت ،103هـــــ حيــــث جــــاءت يف (1415علــــم أصــــول الفقــــه ، وقــــد أكملهــــا ســــنة 
لى ترتيب القواعد ترتيبا خاصاً اشتملت على أشهر مسائل أصول الفقه ، وقد جرى الناظم ع

جــاءت املقدمــة وقواعــد ، كمــا ضــمنها عــدداً مــن القواعــد الفقهيــة الكــربى ، والصــغرى ، وقــد 
) بيتـــاً، مث احلـــديث عـــن النهـــي واألصـــل ، واألمـــر، وفعـــل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه 19عامـــة يف (

) بيتـــــاً ، مث 11) أبيـــــات ، مث املصــــاحل وتعليـــــل األحكــــام ، والظـــــن والشــــك يف (9وســــلم يف (
ــــة يف ( ) بيتــــاً ، مث األعمــــال بالنيــــات 11مســــائل األمــــر ، وقــــول الصــــحايب ، واألدلــــة اإلمجالي

بيتــاً ، مث العمــوم ) 28) بيتــاً ، قــم قواعــد فقهيــة متنوعــة يف (21واحلكــم الشــرعي والعــرف يف (
  وجاء مطلع النظم قوله :) أبيات ، 5يف (

  لنوال كل من يستجدياحلمد هللا املعيد املبدي        معطي ا
  )134(مثبت األحكام باألصول        معني من يصبو إىل الوصول

  ومن النظم قوله عن داللة ورود األمر بعد احلظر :
  واألمر بعد النهي للحل ويف      قول لدفع النهي خذ به تفي

  )135(وافعل عـــبادة إذا تــــنوعــــــت      وجـــــوهها بكل ما قد وردت   
  

  : التعريف بالناظم . ثانياً 
هــــو حممــــد بــــن صــــاحل بــــن حممــــد بــــن ســــليمان آل عثيمــــني مــــن بــــين متــــيم، ولــــد ســــنة 

هـــ يف عنيــزة مــن مــدن القصــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية ، وتعلــم يف بلــده ، وأخــذ 1347

                                                             

  . 21منظومة أصول الفقه وقواعده ص  ) 134(
  . 23منظومة أصول الفقه وقواعده ص  ) 135(
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عن العالمة الشيخ عبدالرمحن السعدي ، مث انتقل للرياض ودرس يف املعهد العلمي وأخذ عــن 
ابن باز ، والشيخ حممد األمني الشنقيطي ، بدأ بالتدريس بتوجيــه مــن شــيخه الســعدي الشيخ 

هـــ  تــوىل بعــده إمامــة اجلــامع الكبــري 1376هـــ ، وملــا مــات شــيخه الســعدي ســنة 1370ســنة 
هـــ 1398يف عنيزة والتدريس فيه ، مع عمله يف التــدريس يف املعهــد العلمــي يف عنيــزة إىل عــام 

يـــة الشـــريعة وأصـــول الـــدين ، وظـــل أســـتاذاً فيهـــا إىل أن تـــويف ســـنة حيـــث انتقـــل للتـــدريس بكل
هـ ، وكانت له دروس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي ، كما أن لــه جهــوداً كبــرية يف 1421

الدعوة واإلفتاء يف اململكــة وخارجهــا عــرب وســائل اإلعــالم املختلفــة ، وهــو عضــو يف هيئــة كبــار 
هـــ حــىت وفاتــه ، كمــا مــنح جــائزة امللــك 1407م عودية مــن عــاالعلمــاء يف اململكــة العربيــة الســ

  هـ ، له مؤلفات كثرية من أشهرها :1414فيصل العاملية خلدمة اإلسالم عام 
  زاد املستقنع . الشرح املمتع على -1
  القول املفيد على كتاب التوحيد . -2
  جمموع فتاوى ورسائل . -3
  شرح نظم الورقات للعمريطي . -4
  صول الفقه وقواعده وشرحها .منظومة أ -5

وغريها كثري ، كتب عنه عدد من الرسائل العلمية تزيد على مخسني رسالة ، تويف سنة 
  .)136(هـ 1421

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
  ملنظومة أصول الفقه شرحان مها :

هـــ ضــمن دروســه العلميــة 1415شرح الشيخ ابن عثيمني هلا ، وقــد شــرحها ســنة  -1
 شــرحها عــن طريــق اهلــاتف لــدورة علميــة يف الريــاض ، مث شــرحها مــرة ثالثــة ، وقــد يف عنيزة ، مث

  . )137(طبع الشرح األول مع إضافة زيادات من الشرح الثاين والثالث

                                                             

  . ترمجته يف موقعه الرمسي على شبكة املعلومات    تُنظر ) 136(
  هـ يف جملد .1426 1بإشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية ، دار ابن اجلوزي ط  ) 137(
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العقــد الثمــني يف شــرح منظومــة الشــيخ ابــن عثيمــني لفضــيلة الشــيخ أ.د.خالــد بــن  -2
  . )138(علي املشيقح ، وهذا الشرح مطبوع

                                                             

 1يف جملد بعناية حممد بن مفتاح الفهمي ، وإبراهيم بن أمحد احلميضي ، مكتبة الرشد ناشرون ، ط  ) 138(
  هـ .1427
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  :   المطلب الخامس

  .  نظم األصول من علم األصول البن مود
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
بــن مـــود اجلكـــين هـــو نظـــم  بـــن ســـيدي حممـــد نظــم األصـــول مـــن علـــم األصــول ألمحـــد

ألحد مؤلفات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف أصول الفقه وهو كتاب : األصول من علم 
اً لطــالب املعاهــد العلميــة التابعــة جلامعــة األصــول ، وقــد ألفــه الشــيخ ابــن عثيمــني ليكــون مقــرر 

اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية ، وقــد ذكــر النــاظم أن أنشــأ الــنظم بنــاء علــى طلــب أحــد 
إخوانـــه ، كمـــا صـــرح النـــاظم بأنـــه نظـــم األصـــول دون األمثلـــة مـــع االختصـــار فجـــاء الـــنظم يف 

ل املتعلقـــة بعلـــم ، وهـــو مثـــل أصـــله خـــال مـــن املســـائ )139(، وهـــو مطبـــوع اً ) بيتـــ383حـــدود (
  الكالم وأوله قول الناظم :
  يقول راجي رمحة الودود       أمحد من ينمي آلل مود  

  احلـــمد هللا عــــــلى وصـــــول     نعــــمه الفـــروع واألصـــول   
  )140(مث صالته على نبيه العلم      وآله والصحب أجنم الظلم       

  ويقول عن اخلاص :
  )141(لى حمصور        فذاك هو اخلاص يف املشهورواللفظ إن دل ع
  ويقول عن ترتيب األدلة :

  ة           كالوحي أو إمجاع أهل امللةـــــرت من أدلــــما ذكــــوكل       
  بتـــــدها فقد ثــــفرد أحـــأو القياس إن على حكم أتت       أو ين      

  عارض عنهم وردأما إذا ت      إعماله إذا التعارض انفقد  
  )142(وبعده النسخ وترجيح وقع    وأمكن اجلمع فجمع يتبع      

                                                             

  .هـ 1425،  1الرياض ، ط  –ضارة دار احل  )139(
  . 11نظم األصول من علم األصول ص   )140(
  . 32نظم األصول من علم األصول ص   )141(
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  ثانياً : التعريف بالناظم .

  هو أمحد بن سيدي بن حممد بن مود اجلكين 
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
إال مــا ذكــر النــاظم يف مقدمتــه للــنظم مل أقف على أي جهد علمي متعلق ذا النظم 

  . )143() بيت200رابة (أنه اختصره يف ق
  

                                                                                                                                                                               

  . 57نظم األصول من علم األصول ص   )142(
  . 9نظم األصول من علم األصول ص   )143(
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  :    المطلب السادس

  لمطريي .الوصول إىل نظم األصول، ل
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
نظــــم متوســــط جــــاء يف  نظــــم : الوصــــول إىل نظــــم األصــــول للــــدكتور حــــاكم املطــــريي

ون رى يف العلــوم الشــرعية بعنــوان : (روائــع املتــ) بيتاً ، وهو مطبوع ضــمن منظومــات أخــ243(
  هـ .1423، وقد نظمه سنة   )144( فنون )وبدائع ال

وقــد جــاء تعريــف أصــول الفقــه مث احلــديث عــن الكتــاب ، والســنة واإلمجــاع والقيــاس ، 
) بيتــاً ، مث احلـــديث عــن احلكــم الشــرعي وداللــة األلفـــاظ ، 110واألدلــة املختلــف فيهــا يف ( 

املنطــوق واملفهــوم يف ( والــنص والظــاهر ، والعــام واخلــاص ، واملطلــق واملقيــد واألمــر والنهــي ، و 
  ) بيتاً .29، مث احلديث عن التعارض واالجتهاد والتقليد ، وخامتة يف ( ) 104

  وقد جاء أول النظم بقوله :
  احلمد هللا على الوصول   إىل ذيب النظم يف األصول     

  )145(وهــي هنا األدلــــــة الكلية      للفـــقه ال األدلـــــة اجلــزئية    
  عن سد الذرائع : ويقول

  وأمجعوا على سد الذريعة     إىل احملرمات يف الشريعة
  )146(فيحــظر املباح فيــها دفعا      للضرر أو احملظور شرعاً 

  
  ثانياً : التعريف بالناظم .

هـــ وتعلــم ــا 1384هو حاكم بن عبيسان احلميدي املطريي ، ولــد يف الكويــت ســنة 
هـــ مــن جامعــة أم القــرى علــى أطروحتــه ( االخــتالف 1405، مث حصــل علــى املاحســتري ســنة 

                                                             

  .هـ  1423ة هـ ، وقد نظمه املؤلف يف شوال سن1425،  1بريوت ، ط  –دار البشائر اإلسالمية   )144(
  .  33الوصول إىل نظم علم األصول ( ضمن روائع املتون ) ص   )145(
  .  37الوصول إىل نظم علم األصول ( ضمن روائع املتون ) ص   )146(
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علــــى الــــراوي وأثــــره علــــى الرويــــات والــــرواة ) مث حصــــل علــــى الــــدكتوراه يف الفلســــفة مــــن قســــم 
هـــ علــى أطروحتــه : ( حتقيــق 1420الدراســات اإلســالمية يف جامعــة برمنجهــام بربيطانيــا ســنة 

ة شـــبهات املستشـــرقني حـــول كتـــاب الذريعـــة إىل أحكـــام الشـــريعة للســـرمري احلنبلـــي مـــع دراســـ
الســنة ومناقشــتها ، وهــو يعمــل مدرســاً يف قســم التفســري واحلــديث بكليــة الشــريعة والدراســات 
اإلسالمية جبامعة الكويت ، من شيوخه : الدكتور حممد األشــقر ، والشــيخ حممــد بــن ســليمان 

  اجلراح ، والدكتور عجيل النشمي .
يــة ، وشــبهات املستشــرقني ، وروائــع املتــون ومــن مؤلفاتــه  : تــاريخ تــدوين الســنة النبو  

ـــدائع الفنـــون وهـــو مشـــتمل علـــى مخـــس منظومـــات يف العلـــوم الشـــرعية منهـــا نظمنـــا هـــذا ،  وب
  . )147(واإلسعاف يف نقد أحاديث اخلضاب ، وغريها

  
  ثالثاً : الجهود حول النظم .

  مل أقف على أي جهد علمي متعلق ذا النظم .
  

                                                             

  .  www.dr.hakem.comتُنظر ترمجته يف موقعه على شبكة املعلومات    )147(
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  :  المطلب السابع

  اجللية للفضفري .القالئد 
  

  أوًال : التعريف بالنظم .
يف القواعــد األصــولية ) منظومــة أنشــأها أبــو ســهيل عبــداهللا بــن نظــم ( القالئــد اجلليــة 

وقــــد مجعــــت أبــــواب أصــــول الفقــــه ، ) بيتــــاً ، 777عبــــدالرمحن الفضــــفري ، وقــــد جــــاءت يف (
  ثلتها .روفة ، وإيضاح املسائل بأمومتيزت بإيراد التعريفات بألفاظها املع

كمــا علــق عليهــا النــاظم بتعليقــات خمتصــرة توضــح مــا قــد يغمــض منهــا، وهــذا الــنظم   
  نافع للمبتدئ لسهولة عبارته ، واشتماله على أمثلة واضحة ، ومطلعه قول الناظم : 

ـــصالً          احلمد هللا الذي قد نزال    لعبـــــده فرقانه مفــ
  )148(وهاديا إىل صراط أمثال    أرســـــله مبـــينا ما أنـزال         

  
  ويقول عن املفهوم :

  معىن عليه دل اللفظ ليس يف       حمل نطق باسم مفهـــــوم يفي
  )149(فاحلــــكم إن وافق فاملـــــوافقه      أوىل من املنطوق أو قد طابقه      

  .  )150(والنظم مطبوع
  
  

  ثانياً : التعريف بالناظم .
 بن عبدالرمحن بن حممــد الفضــفري ، مــن واليــة كــريال باهلنــد هو أبو سهيل أنور عبداهللا

هـ بعــد 1403هـ وتعلم باهلند ، مث انتقل إىل اململكة العربية السعودية سنة 1379، ولد سنة 

                                                             

  . 5القالئد اجللية ص   )148(
  . 70القالئد اجللية ص   )149(
  هـ بدون ناشر .1427،  1ط   )150(
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حصوله على الشهادة اجلامعية ، مــن مصــنفاته : الــنظم اجللــي يف الفقــه احلنبلــي ، ومنظومــة يف 
د اجلليــة يف القواعــد األصــولية ، ونظــم حليــة طالــب العلــم القواعــد الفقهيــة وشــرحها ، والقالئــ

للشــيخ بكــر أبــو زيــد ، كمــا يوجــد لــه عــدد مــن املؤلفــات بغــري العربيــة ، وقــد رجــع إىل اهلنــد ، 
ويعمـــل اآلن أمينـــا عامـــا للجنـــة اإلداريـــة للمجمـــع اإلســـالمي الفضـــفري  بقريتـــه ، كمـــا يتـــوىل 

  .  )151(ورة هلامنصب القاضي الشرعي يف قريته والقرى اا
  

  ثالثاً : الجهود حول النظم .
هـ كمــا أشــار يف املقدمــة مل 1426حلداثة النظم الذي يظهر يل أن الناظم أنشأه سنة 

  أقف على أي جهد حوله إال ما وضعه املؤلف من تعليقات خمتصرة ومفيدة .

                                                             

  .عناية : عبداهللا بن رجب الزهراين  12-9تُنظر ترمجته يف مقدمة كتاب : النظم اجللي يف الفقه احلنبلي ص   )151(
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  خاتمة البحث
  

ى آلــه وأصــحابه الغــر ة والســالم علــى نبينــا حممــد وعلــاحلمــد هللا رب العلمــني ، والصــال
  امليامني .  وبعد .

اســـة حـــول املنظومــــات يف أصـــول الفقـــه حيــــث مت فقـــد اشـــتمل هـــذا البحــــث علـــى در 
مــات أمهيــة املنظو  بيــان دوره يف حفــظ العلــوم الشــرعية ، مث جــاء احلــديث عــن الــنظم، و تعريــف 

وأنواعهـــا أســـباب وجـــود منظومـــات أصـــول الفقـــه، وآثارهـــا ، يف العلـــوم الشـــرعية، وأشـــهرها ، و 
  .باعتباراا املختلفة 

وعشــرون  مخــسكما مت التعريف باختصار بعدد من املنظومات يف أصول الفقه بلغت 
، ، من خالل التعريف بالنظم ، والرتمجــة للنــاظم ، وذكــر اجلهــود العلميــة حــول الــنظم منظومة 

  وبه اتضح جانب من اجلهد الذي بذله أهل العلم لتيسري علم أصول الفقه .
   اخلتام يوصي الباحث مبا يأيت :ويف

أوالً : دعــوة البــاحثني إىل العنايــة باملنظومــات ســواء بتحقيقهــا ، أو حتقيــق شــروحها ، 
  وكذلك بتقدمي دراسات مقارنة بينها .

أمهية العناية بشــرح املنظومــات يف أصــول الفقــه علــى مســتويات خمتلفــة ليســتفيد ثانيا : 
  منها املتخصصني وغريهم .

دعــــوة أهـــل العلــــم بتـــدريس هــــذه املنظومـــات وشــــرحها يف دروســـهم العلميــــة ،  ثالثـــاً :
  واالستفادة من شروحها .

واهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا ، وينفعنا مبا علمنا ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممــد 
  وعلى آله وصحبه أمجعني .
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  ) 1ملحق (   
  أصول الفقه المخطوطة والمفقودة منظومات

  
يف األصول لطالب الوصول ، لشهاب الدين أمحد بن حممد الطوخي الشافعي الزبدة  -1

  هـ) ، نظم فيه الورقات إلمام احلرمني اجلويين .893(ت
مبلغ املأمول على القواعد من األصول ، للشيخ حممد املختار بن بونة الشنقيطي ، نظم  -2

  . )152(اظم نفسهفيه مجلة من القواعد األصولية جمردة عن أدلتها، مث شرحها الن
هـ ) نظم فيه 806(ت  حافظ عبدالرحيم العراقيلالنجم الوهاج يف نظم املنهاج ، ل -  3

م ـــ) بيتًا ، ث1367هـ ) وعدد أبياته (685منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي (ت 
  .  )153(ظ أبو زرعة العراقيـرح النظم ابنه احلافـكتاً ودقائق ، مث شــــــــعلق عليه الناظم ن

  . )154( هـ)779نظم املنهاج حملمد بن عثمان بن فرمود الزرعي (ت  -4
هـ) ( منتهى السول واألمل يف علمي األصول 646نظم خمتصر ابن احلاجب (ت -5

  . )155( هـ )824واجلدل ، للبلقيين (
هـ) وقد قال 1085نظم الورقات ، للشيخ حممد بن إبراهيم بن املفضل اليمين (ت  - 6

  . )156(ليفة : " وهو يف غاية احلسن "عنه حاجي خ
 هـ 774املوصلي ت  مشس الدين حممد بن رضواننظم  - 6
 ــ) ه810 ت(محد بن يوسف بن عبداهللا بن خضر الكردي نظم أ - 7
 هـ 885يوسف بن داود العيين الشافعي ت نظم  - 8
 هـ 893بن حممد الطوخي املعروف بابن رجب ت  شهاب الدين أمحدنظم  - 9

                                                             

 ) . 2020له نسخة مصورة يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة برقم (  ) 152(

 . 2/1880نون ، وكشف الظ 230يُنظر : حلظ األحلاظ، البن فهد ص  ) 153(

 . 2/1880يُنظر : كشف الظنون  ) 154(

 . 2/1856يُنظر : كشف الظنون  ) 155(

  .  2/2006كشف الظنون  ) 156(
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  هـ .935لدرر اللوامع نظم مجع اجلوامع لرضي الدين الغزي  ت سنة ا -10
  هـ .925الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع ، عبداهللا أمحد باكثري احلضريف ت  -11
  هـ .1235نظم مجع اجلوامع ، عبداهللا بن إبراهيم بن عطاهللا الشنقيطي  ت  -12
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  )157(المراجع
  

  ( أ )
، للصــنعاين ، حتقيــق القاضــي  ابة السائل شرح بغية اآلملأصول الفقه المسمى : إج - 1

،  1حســــني أمحــــد الســــياغي ، والــــدكتور حســــن بــــن حممــــد األهــــدل ، مؤسســــة الرســــالة ، ط 
  هـ .1406

  م .1986األعالم ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليين ،  - 2
، دراســة وحتقيــق  ، حممــد بــن حيــىي الــواليت إيصــال الســالك إلــى أصــول اإلمــام مالــك - 3

  هـ .1427،   1الكويت ، ط  –ياسر بن عجيل النشمي ، مكتبة املعارف املتحدة 
  ( ب )

  بريوت .  –البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، الشوكاين ، دار املعرفة  - 4
  ( ت )

بــن علــي التحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهل السنة السنية ، حممــد  - 5
  هـ .1426،  1بن آدم اإلثيويب ، مكتبة الرشد ناشرون ، ط 

 تسهيل الطرقات يف نظم الورقــات ، حيــىي بــن نــور الــدين العمريطــي ، حتقيــق / مبــارك بــن - 6
  م2009 1راشد احلثالن ، دار جمد اإلسالم ، ط 

مطبوعــة عي تسهيل الطرقات يف نظم منت الورقات ، حيىي بن نور الدين العمريطــي الشــاف - 7
  م .2004  1بريوت ، ط  –مع شرحها للدكتور عمر كامل ، دار بيسان 

   6، ط القــاهرة -شــوقي ضــيف ، دار املعــارفالتطــور والتجديــد يف الشــعر األمــوي ، د.  - 8
  م .1977

اجلزائــر ،  -تعريــف اخللــف برجــال الســلف ، أبــو القاســم حممــد احلفنــاوي ، مــوفم للنشــر - 9
  م .1991

                                                             

 الرتتيب على حروف املعجم بدون اعتبار األلف والالم  للتعريف . ) 157(
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العقول مبعرفة مسائل من مهمات األصول ، د. حممد بن ســيد بــن حممــد مــوالي  تنوير - 10
بــريوت  –، دار ابــن حــزم عبداهللا بن اإلمام ملفتــاح الوصــول، تعليق على نظم الشيخ حممد بن 

  هـ .1427  1، ط 
  ( ج )

اجللــيس الصــاحل النــافع بتوضــيح معــاين الكوكــب الســاطع ، حممــد بــن علــي اإلثيــويب ،  - 11
  هـ .1419   1مع الكوكب الساطع ، مكتبة ابن تيمية ، ط  مطبوع

مجع اجلوامــع يف أصــول الفقــه ،  عبــدالوهاب بــن علــي الســبكي ، علــق عليــه عبــداملنعم  - 12
  هـ .1421  1خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، ط 

 ، لاجلهد املبذول يف تنــوير العقــول بشــرح منظومــة وســيلة احلصــول إىل مهمــات األصــو  - 13
  هـ .1421،  1القاهرة ، ط  –زيد بن حممد املدخلي ، دار املنهاج 

  ( د )
درر األصول يف أصول فقه املالكية ، حممد املختار بن بونة اجلكين الشــنقيطي، خدمــه  - 14

بــريوت ، ط  –اجلزائــر ، دار ابــن حــزم  –عبدالرمحن بن معمر السنوسي ، دار الرتاث ناشرون 
  هـ .1424 1

املوســـومة يف شـــرح املنظومـــة ، وهـــي منظومـــة ســـلم الوصـــول إىل علـــم األصـــول ،  الـــدرة - 15
  هـ ( د. ن ) .1425 1إبراهيم بن مطري احلكمي ، حتقيق حممد بن حمسن الديباجي ، ط 

  ( ر )
، تصــــرة يف علــــم أصــــول الفقــــه احلنبلــــيرشــــف الشــــمول مــــن علــــم األصــــول منظومــــة خم - 16

  هـ . 1425   1الدين طالب ، دار الصديق ، ط عبدالقادر بن بدران ، اعتىن ا نور 
  ( ش )

شرح الكوكب الساطع نظــم مجــع اجلوامــع ، جــالل الــدين الســيوطي ، حتقيــق د. حممــد  - 17
  هـ .1420   1املنصورة ، ط  –بن إبراهيم احلفناوي ، مكتبة األحباث 
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ا يف منطقــة الشيخ حافظ بن أمحد احلكمــي ، حياتــه ومنهجــه يف تقريــر العقيــدة ونشــره - 18
  هـ .1414،  1اجلنوب ، أمحد بن علي علوش مدخلي ، مكتبة الرشد ، ط 

شرح خمتصر املنار ، طه الكــوراين ، حتقيــق د. ســعبان بــن حممــد إمساعيــل ، دار الســالم  - 19
  هـ .1408  1القاهرة ، ط  –

  ( ظ )
د. عبدايــد حممــود ظاهرة نظم املتون الفقهية ، أســباا وآثارهــا يف الفقــه اإلســالمي ،  - 20

) رجـــب 58الكويـــت ع( –صـــالحني ، حبـــث منشـــور مبجلـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية 
  هـ .1425

  ( ع )
العقــد الثمــني يف شــرح منظومــة ابــن عثيمــني يف أصــول الفقــه وقواعــده ، أ.د. خالــد بــن  - 21

أمحــــد  علــــي املشــــيقح ، اعتــــىن بــــه وخــــرج أحاديثــــه حممــــد بــــن مفتــــاح الفهمــــي ، وإبــــراهيم بــــن
  هـ .1427  1الرياض ط  –احلميضي ، مكتبة الرشد ناشرون 

  ( ف )
فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود ، حممــد حيــىي الــواليت ، دار عــامل الكتــب  - 22
  هـ .1412،  1بريوت ، ط  –

الفوائــــد الســــنية يف شــــرح األلفيــــة ، للربمــــاوي ، حتقيــــق خالــــد بــــن بكــــر عابــــد ، رســــالة  - 23
هـــ (غــري منشــورة) 1417ه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعــة أم القــرى عــام دكتورا

.  
  ( ق )

القالئد اجللية يف القواعد األصولية ، منظومة جديدة مع تعليقات مفيدة يف أصول  - 24
الفقه ، أبو سهيل أنور عبداهللا بن عبدالرمحن الفضفري ، قدم له عبدالرمحن بن عبداهللا 

  هـ  ( د. ن )1427،  1ط  اجلربين ،
  ( ك )



Australian Islamic Library  

(www.australianISLAMIClibrary.org) 

 

84 |  P a g e

الكوكب الساطع نظم مجــع اجلوامــع ، جــالل الــدين الســيوطي ، ومعــه اجللــيس الصــاحل  - 25
  هـ .1419   1لإلثيويب ، مكتبة ابن تيمية ، ط 

  ( ل )
لطــــائف اإلشــــارات شــــرح تســــهيل الطرقــــات لــــنظم الورقــــات ، عبدايــــد حممــــد علــــي،  - 26

  هـ .1343 1القاهرة ، ط  –مطبعة مصطفى البايب احلليب 
  ( م )

مدارج الصعود إلى مراقــي الســعود ، جمعــه وأكملــه أحمــد بــن محمــد الشــنقيطي  - 27
 1الريــاض ، ط  –من امالءات الشيخ محمد األمين الشنقيطي ، مكتبة الرشــد ناشــرون 

  هـ .1429
 مراقــي الســعود إلــى مراقــي الســعود ، محمــد األمــين بــن أحمــد زيــدان الجكنــي ، - 28

   1القــاهرة ، ط  -تحقيق محمد المختار بن محمــد األمــين الشــنقيطي، مكتبــة ابــن تيميــة
  هـ .1413

ن احلــاج إبــراهيم عبــداهللا بــ ، مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه - 29
، حممــد ولــد ســيدي ولــد حبيــب الشــنقيطي راجعه وصحح متنه وضبطه د. ،العلوي الشنقيطي

  هـ .1429  2جدة ، ط  –، دار املنارة مود اخلضر القاضيالناشر حممد حم
حتقيــق حممــد بــن  ، حممــد بــن عاصــم الغرنــاطي ،  مرتقــى الوصــول إلــى علــم األصــول - 30

  هـ .1415   1بريدة ، ط  -عمر مساعي اجلزائري ، دار البخاري
ــــــة ، ط    - 31 ــــــويهض الثقافي ــــــويهض ، مؤسســــــة ن ــــــر ، عــــــادل ن معجــــــم أعــــــالم الجزائ

  .هـ 1400
  بيروت . –مقدمة ابن خلدون ، عبدالرحمن بن خلدون ، دار القلم  - 32
المنظومات النحوية وشروحها حلقة مــن تــاريخ النحــو ، د. محمــود نجيــب ، دار  - 33

  هـ .1422 1دمشق ، ط  -الفارابي للمعارف
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منظومـــة أصـــول الفقـــه وقواعـــده ، الشـــيخ حممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني ، طبـــع بإشـــراف  - 34
) ، دار 80الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية ، سلسلة مؤلفــات فضــيلة الشــيخ ( مؤسسة

  هـ .1426،  1الدمام ، ط  -ابن اجلوزي
املنحة الرضية يف شرح التحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهل الســنة  - 35

  هـ .1426،  1ط السنية ، حممد بن علي بن آدم اإلثيويب ، مكتبة الرشد ناشرون ، 
مهيـــع الوصـــول يف علـــم األصـــول ، حممـــد بـــن عاصـــم الغرنـــاطي ، حتقيـــق د. مصـــطفى  - 36

  هـ .1421  1خمدوم ، دار املعلمة للنشر والتوزيع ، ط 
  ( ن )

نثـــر الـــورود علـــى مراقـــي الســـعود ، حممـــد األمـــني الشـــنقيطي ، حتقيـــق وإكمـــال تلميـــذه  - 37
الناشــر / حممــد حممــود اخلضــر القاضــي ، دار املنــارة حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، 

  هـ .1415   1جدة ، ط  –
، دار اهللا بــن إبــراهيم العلــوي الشــنقيطينشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ، ســيدي عبــد - 38

  هـ .1409 1بريوت ، ط  –الكتب العلمية 
ري ، حتقيــق اجلزائــالنصــح املبــذول لقــراء ســلم الوصــول ، حممــد بــن عبــدالرمحن الديســي  - 39

  هـ .1431  1بريوت ، ط  –، دار ابن حزم حممد شايب شريف
نظــــم األصــــول مــــن علــــم األصــــول لللشــــيخ  حممــــد بــــن صــــاحل العثيمــــني املســــمى درر  - 40

  1الريــاض ، ط  –األصول ، الشيخ أمحد بن سيدي بن حممد بن مود اجلكين ، دار احلضــارة 
  هـ .1425

، عنايــة ور عبداهللا بن عبدالرمحن الفضفري، أبو سهيل أن النظم اجللي يف الفقه احلنبلي - 41
  هـ .1430،  1سوريا ، ط  –دار البيان  ن رجب الزهراين عبداهللا ب

نيل السول على مرتقى الوصول ، حممد بن حيــىي الــواليت ، قــام بتصــحيحه حفيــده بابــا  - 42
  هـ .1412حممد عبداهللا حممد حيىي الواليت ، عامل الكتب ، ط 

  
  ) ( هـ
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بــن زيــد اهدايــة الوصــول يف علــم األصــول ، أمحــد بــن حممــد العبــادي ، اعتــىن بــه عقيــل  - 43
  هـ .1413  1املقطري ، مؤسسة الريان ، ط 

  ( و )
: روائـــع حــاكم املطــريي ( مطبـــوع ضــمن جممــوع الوصــول إىل نظــم علــم األصـــول ، د. - 44

  هـ .1425   1ط بريوت ،  –املتون وبدائع الفنون ) دار البشائر اإلسالمية 
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